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Sammanfattning
När man studerar är det viktigt att kunna koncentrera sig för att tillgodogöra sig sin utbildning. Med en
bra frukost kan man öka sin koncentrations- och prestationsförmåga. Det är därför viktigt att äta en
hälsosam frukost. För att jämföra hur hälsosam frukostarna är har Nordiska
Näringsrekommendationernas stoppljus används för att klassificera livsmedel efter hälsosamhet.
Undersökningen omfattade 155 elever på gymnasiet från olika inriktningar. De svarade på en
enkätundersökning angående sina frukostvanor. Syftet med undersökningen var att studera om det
finns någon skillnad mellan elevers frukostvanor kopplat till om de studerar yrkesförberedande eller
högskoleförberedande program. Studien syftade också till att undersöka hälsosamheten i frukostarna.
Resultatet visar att andelen elever som inte äter frukost är ungefär en fjärdedel och andelen skiljer sig
inte mellan grupperna. I studien visade det sig också att de som studerar högskoleförberedande
program äter en högre grad av hälsosamma livsmedel, klassificerade som gröna i NNR:s stoppljus.
Eleverna hade i genomsnitt lika fördelning av livsmedel som bör ökas, bytas ut och begränsas, i sina
frukostar. Alltså behöver många minska sitt intag av livsmedel som bör begränsas och öka intaget av de
livsmedel som är mer hälsosamma.
Abstract
When studying it's important to be able to concentrate properly to profit from the education. By eating a
healthy breakfast it is possible to increase one's concentration and performance capabilities. Therefore
it’s essential to start the day with a healthy breakfast. To allow for a comparison of healthiness of the
breakfasts the Nordic Nutritional Recommendations stop light has been used to classify the healthiness
of the food.
The study included 155 high school students from different education programs, whom answered a
survey regarding their breakfast. The aim of the study was to investigate if students studying collage
preparing programs have healthier eating habits than those studying vocational programs. It also aims
to measure how healthy the breakfasts are.
The result shows that the proportion of students not eating breakfast are approximately one fourth and
there was no difference between the different student groups. The study shows that those studying
collage preparing programs eats significantly more healthy products. The average student ate relatively
the same amount of products in the three categories, good, average and bad. This suggest that the
students need to lower their intake of the products considered bad and increase the intake of the good
products.
Ämnesord/Keywords
Frukostvanor, gymnasieelever, tonåringar
Breakfast habits, high school students, teenagers
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1.

Förord

Vi är två gastronomistudenter från Högskolan Kristianstad som valt att skriva vår
kandidatuppsats om gymnasieelevers frukostvanor. Ett gemensamt intresse är hur maten
påverkar kroppen och hälsan, vilket gjorde oss intresserade av att undersöka ungdomars
frukostvanor. Målgruppen ”gymnasieelever” valdes eftersom att det är en ålder där man
gör mer självständiga val när man ska äta. Föräldrarna har inte lika stor påverkan som
när man är yngre. Eftersom gymnasiet är indelat i högskoleförberedande och
yrkesförberedande utbildningar tyckte vi att det var intressant om detta val också
påverkade elevernas frukostvanor. Vi beslutade gemensamt om arbetsuppdelningen.
Josefin Hansson har ansvarat för material/metod, enkäten, insamlandet och beräknandet
av resultatet; och Nicole Hånell har fokuserat på artikelsökning och bearbetningen av
artiklarna.
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner som varit med och stöttat oss
under arbetets gång, då detta tagit väldigt mycket på vår energi. Vi vill även tacka de
skolor som vi har fått besöka och utföra vår studie på, er positiva inställning och
engagemang var guld värt! Till sist tackar vi vår fantastiska handledare Karin Wendin,
professor i mat- och måltidskunskap, för att hon har lagt ner mycket tid och för en god
och handfast vägledning genom hela arbetet.

Högskolan Kristianstad, Gastronomiprogrammet, Maj 2017

Josefin Hansson & Nicole Hånell
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2.

Inledning

Frukosten anses vara dagens viktigaste mål. Med en hälsosam frukost kan man
motverka övervikt, ätstörningar, karies och dessutom blir man piggare, mer alert och
man orkar med dagen (Renntun, 2002). Man har även sett att frukosten har stor
betydelse för elevers prestationer i skolan då de kan koncentrera sig bättre och har mer
energi om man äter frukost innan skolan (Phillips, 2005). Under hösten 1998
genomförde Mjölkfrämjandet pilotprojektet ”Frukost i skolan”. Syftet med projektet var
att alla elever skulle få börja skoldagen med eleverna med en riklig och god frukost.
Därefter skulle man undersöka hur detta påverkade eleverna i sitt skolarbete och i sina
tidigare frukostvanor. Mjölkfrämjandet (2012) menar på att genom att servera frukost i
skolan, så får eleverna bra med energi och näring, vilket resulterar i att eleverna orkar
med skolarbetet bättre och presterar därmed bättre. På skolor där man börjat servera
frukost berättar både elever och personal att de mår bättre och orkar mer, samt att
skolmiljön upplevs som lugnare (Svedin, 2002). Trots alla fördelarna med att äta
frukost, så har man sätt en ökning bland ungdomar som väljer att avstå frukosten
(Smith, o.a., 2010). Detta är oroväckande, då detta är en ålder där man växer och
utvecklas mycket och just därför är det viktigt att upprätthålla en god kosthållning
(Lennernäs, 2011).

Då det sedan tidigare finns underlag för frukostens positiva effekter väcktes en hel del
frågor kring ämnet. Bland annat diskuterades orsakerna kring den uteblivna frukost, om
eleven äter något senare, hur många som äter frukost och vad de äter i så fall. Enligt
Karlsson äter barn och ungdomar mer sötsaker än vuxna och att trenden med
oregelbundna måltider bidrar till det ökade intaget av godis och söta drycker. Riskerna
som Karlsson ser med detta är att man fastnar i dåliga måltidsmönster i tonåren har man
även svårare att bryta vanorna när man kommer upp i vuxen ålder (Karlsson, 2006). Då
ungdomar i tonåren är i en ålder där föräldrarna kanske inte påverkar, eller har lika stor
koll på deras matvanor i samma utsträckning som när de var yngre, bestämde vi oss för
att undersöka gymnasieelevers frukostvanor. Genom att utföra en studie kan man
eventuellt se vart problemområdet ligger och därmed kan man eventuellt komma med
en lösning på problemet.
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3.

Syfte

Syftet är att undersöka gymnasieelevers frukostvanor och jämföra dessa med
näringsrekommendationer från NNR.
Studien syftar också till att jämföra frukostvanorna hos elever vid ett praktiskt
gymnasieprogram med frukostvanorna hos elever vid ett teoretiskt program.

3.1 Frågeställningar


Äter eleverna frukost?



Finns det någon skillnad mellan praktiska- och teoretiska elevers frukostvanor?

3.2 Hypotes
Hypotesen är att gymnasielever som studerar på ett teoretiskt program konsumerar en
frukost som är mer i enlighet med NNR:s rekommendationer än vad eleverna på ett
praktiskt program gör.
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4.

Bakgrund

Redan under vikingatiden var frukosten viktig, då åt man en s.k. dagvard, den kan
liknas vid den frukost vi har i dag. Dagvarden utgjordes av till exempel bröd, välling
eller gröt som sedan svaldes ned med någon form av surmjöl, öl eller vatten. Proteiner
och fett fick man via torkat kött, samt torkad eller syrad fisk (Swahn, 2002).
Dock ändrades rutinerna när vi människor blev kristna för ca tusen år sedan. Man
menade då att präster, munkar och övriga kristna borde fasta på morgonen och istället
ägna sig åt böner. Följden av det blev att i kloster och många hem, så senarelades
dagens första måltid och fick på flera språk olika benämningar, som en påminnelse på
att den här måltiden ”bröt fastan”, som till exempel engelskan breakfast. Dock fanns
det stora variationer på frukostarna beroende på vilken klass du tillhörde. Arbetarnas
frukost bestod oftast av bröd och några supar. Namnet dagvard behölls, men kallades
oftast för morgonmål. I hem som hade det lite mer välställt var frukosten lite mer
omfattande. Där kunde frukosten bestå av en soppa med tilltugg, till exempel kål eller
ärtor. (Swahn, 2002). I Sverige fick dagens första måltid namnet ”frukost”. På 1600talet kallades dock frukosten fortfarande ”dagvard” i lite högre sociala skikt och i
städerna. Dagvarden levde alltså kvar hos de flesta svenskar, men avsåg lite enklare
måltider före arbetsdagen: En bit bröd och en sup. På 1700-talet uppstod i hela Europa
en trend inom den högre borgerligheten och aristokratin att förskjuta måltiderna till allt
senare tidpunkter – det blev fint att göra natten till dag, vilket medförde att man
tillbringade morgonen i sängen. Enlig Swahn (2002) är idag frukosten den mest jämlika
av alla våra måltider. Alla människor äter ungefär densamma, och ett par av de
regelbundna inslagen hör till vår matkulturs överhuvudtaget allra äldsta, nämligen bröd
och gröt. Förra sekelskiftets frukostmeny var i flera avseenden ganska lik vår
nuvarande. Man åt gröt med mjölk och bröd med ost. I rikare familjer fick man till och
med riktigt smör på brödet. Swahn menar att frukosten länge var den måltid när hela
familjen samlades. Idag finns familjegemenskapen inte, eller den finns men den är på
väg att lösas upp. Frukosten är ett av de bästa sätten att förstärka familjesamhörigheten
och det är då viktigt att värna om våra gemensamma måltider i hemmet menar Swahn
(2002).
Det finns studier som pekar på att frukosten faktiskt är dagens viktigaste måltid. Om
man börjar dagen med bra frukost bidra den till att balansera blodsockernivåerna under
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hela dagen (Lennernäs, 2010). En hälsosam frukost bör vara rik på fibrer, då det ger en
tillfredsställande och långvarig mättnadskänsla. (Chambersa, McCrickerda, &
Yeomansa, 2015). Fibrer kan man få i sig genom fullkornsprodukter, till exempel ett
grovt bröd eller flingor. NNR 2012 lyfter i sina kostråd fram att fullkornsprodukter
bland annat kan minska risken för diabetes, insulinresistens och högt blodtryck.
Dessutom är fullkornsprodukter en bra källa för ett flertal vitaminer och mineraler, till
exempel magnesium, vitamin E, kalium och folat (Becker, Busk, Irene, & Salomon,
2012). Enligt Falkenberg finns det ett samband mellan en fullkornsrik grötfrukost och
viktminskning (Falkenberg, 2002).
En bra hälsa och ett längre liv är starkt relaterat till utbildningsnivå, till förmån för
högutbildade personer (Ekerwald, 2012). I snitt förväntas högutbildade leva fyra år
längre än lågutbildade, man har även sett att högutbildade personer tenderar att söka
vård mer frekvent trots att de tillhör en grupp som med stor sannolikhet inte har lika
stort behov av vården som de lågutbildade (Ekerwald, 2012). Ett stor hälsoproblem idag
är bukfetman och speciellt det viscerala fettet som sitter runt organen och som ger ett
ökat midjemått. Sjöholm (2007) tar upp att midjemåttet är en minst lika bra om inte
bättre metod att avgöra om någon är överviktig eller lider av fetma än vad BMI är. Man
har noterat ett samband mellan utbildningsnivå och övervikt, där de högutbildade
personer både hade ett lägre BMI och midjemått (Sjöholm, 2007).
För att bidra till en bra grund i livet för dagens ungdomar är det viktigt att låta dem vara
delaktiga i hushållets alla delar inom kost, hälsa och ekonomi (Åbacka, 2008). Det är
inte alltid lätt som förälder att göra kloka måltidsbeslut i dagens stressiga samhälle. Man
kan då enkelt hamna i fällor som gör att man tar snabba beslut och väljer att frångå sina
ideal och köper färdig mat i form av snabba kalorier, bara för att det är snabbt och
smidigt istället för att laga en näringsrik och balanserad kost i hemmet (Åbacka, 2008).
Enligt Perlhagen (2007) är prevention för våra barn och ungdomar i form av exempel:
ökad fysisk aktivitet, ett högre intag av frukt och grönt och ett minskat stillasittande den
enda lösningen för att undvika/minska ohälsosamma matvanor (Perlhagen, 2007).
Skulle man fastna i ohälsosamma vanor och måltidsmönster finns det en ökad risk att
man drabbas av bland annat övervikt/fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes
och näringsbrist. Som skolungdom finns det även en ökad risk för att bli mobbad om
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man lider av övervikt eller fetma i skolan. Detta kan ge barnet en psykisk ohälsa som
skulle kunna försämra ens prestationsförmåga i skolan (Lennernäs, 2011).
Tonåren är en av de mest inflytelserika perioder för vilka matvanor och matpreferenser
som man tar med sig in sitt vuxna liv (Skårdal, Western, Ask, & Øverby, 2014).
Det är därför viktigt i denna tidiga ålder ges goda matvanor som kan bibehållas in i
vuxenlivet. Under tonåren har familjens matvanor en stor inverkan på vad som äts i
hushållet och därför får tonåringarna ofta med sig sina föräldrars matvanor. Vuxna med
en högre socioekonomisk status har generellt sett en mer hälsosam kost (Skårdal,
Western, Ask, & Øverby, 2014). Då tonåringarna äter det som serveras hemma så kan
den socioekonomiska statusen hos deras föräldrar påverka vilka matvanor tonåringarna
får. I en norsk studie (Skårdal, Western, Ask, & Øverby, 2014). undersöktes
matvanorna hos ungdomar i 13-14 års ålder i relation till deras föräldrars
socioekonomiska status. I undersökningen delades föräldrarna upp i hög-,
låginkomsttagare och hög respektive lågutbildade. De ungdomar vars föräldrar hade en
lägre utbildning hade ett signifikant större intag av läsk och snabbmat. Samma skillnad
fanns också för de med en lägre inkomst men dock där var inte skillnaden lika tydlig.
Kunskapsnivån hos tonåringars föräldrar spelar en viktig roll på hur familjens matvanor
formas och de föräldrar som har en högre socioekonomisk status har i större
utsträckning vetskap om vilka rekommendationer som utgått från myndigheterna
(Skårdal, Western, Ask, & Øverby, 2014). För att utjämna skillnader i matvanor som
uppstår till följd av socioekonomisk status har skolan en viktig roll då den är oberoende
av den socioekonomiska statusen. Andra sätt att stävja skillnaderna är att gå ut med
riktad och lättförståelig information till de med lägre status, eller subventionera
hälsosamma livsmedel (Skårdal, Western, Ask, & Øverby, 2014).

9

5.

Material och Metod

För att undersöka gymnasieelevers frukostvanor har en kvantitativ studie utförts, där
155 gymnasieelever från olika program och skolor deltagit. Eleverna har svarat på
frågor kring om de åt frukost och vad de då åt. Det genomfördes en pilotstudie, en dags
studie, och en huvudstudie, femdagars studie. Svarsfrekvensen på huvudstudien var låg
vilket resulterade i att svaren från pilot- och huvudstudien slogs samman till en
gemensam studie.

Litteratursökning
I litteratursökningen har kriterierna varit att litteraturen ska innefatta studier kring
frukostens betydelse, ungdomars frukostvanor, frukostens påverkan på skolprestationer
och fokus, samt ungdomars matvanor. Litteratursökningen utfördes genom Högskolan
Kristianstads databas Summon, databasen DIVA, samt PubMed. Litteratur har även
hittats via tidigare rapporter som gjorts inom området.

Urval
Gymnasielever undersöktes då de befinner sig i en brytningsperiod mellan ungdomsoch vuxenlivet. Denna period är intressant då de börjar forma sin vanor som de tar med
sig in i vuxenlivet. För att nå ut till denna målgrupp kontaktades två gymnasieskolor, en
med teoretiska gymnasieprogram och en med praktiska gymnasieprogram. Det var
viktigt att nå praktiska och teoretiska elever för att kunna undersöka om det fanns någon
skillnad i frukostvanorna mellan dessa grupper. De två skolorna låg i samma stad med
ca 2 kilometers avstånd. Två klasser på vardera skola deltog i studien. Sammanlagt med
pilotstudien var det 155 elever som deltog. Ett besök gjordes på vardera skola för att
informera eleverna om studien och distribuera länken till enkäten. Eleverna ombads att
besvara enkäten i fem på varandra följande skoldagar. Första svarstillfället genomfördes
i samband med besöket.
För att validera att frågeformuläret gav relevanta svar och inte innehöll frågor som
kunde missuppfattas utfördes först en pilotstudie. Enkäten distribuerades ut till relevanta
personer inom målgruppen.
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Huvudstudien valdes att genomföras under skoldagar för att frukostvanorna kan variera
mer under helgdagar. Detta för att ge en mer relevant spegling av hur majoriteten av
frukostarna är komponerade.

Frågeformulär
För att undersöka elevernas frukostvanor skapades det ett digitalt frågeformulär via
programmet Typeform (Typeform, 2017). Enkäten byggdes upp så att beroende på vad
eleven tryckte in för svar tilldelades den en ny passande fråga, se Bilaga 1. När enkäten
togs fram låg fokus på att hålla nere antal frågor och att göra den snabb att svara på,
samtidigt som den gav relevant information för studien. Detta för att underlätta för
eleverna och öka chanserna att få in fler svar.
Samtliga svarande ställdes först slutna frågor rörande bakgrundsfaktorer så som kön,
ålder och utbildning samt om den enskilda eleven åt frukost innan skolan. Därefter
grenade sig frågorna beroende på svaren. Om man inte hade ätit frukost tillfrågades
eleven om anledning till detta. Blev svaret att man åt något senare blev man tillfrågad
vad man åt och drack då. De som åt frukost fick frågan vad de då åt och drack, denna
fråga var en öppen fråga där eleverna själva fick svara i fritext. Om man drack kaffe/te
frågades det även om man tillsatte något.

Analys av data
Då antalet svar minskade kraftigt under de dagar då eleverna utan författarnas fysiska
närvaro skulle besvara enkäten valdes att bara ta med första dagens svar och ta med
svaren från pilotstudien när resultatet sammanställdes.
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Figur 1. Visar de nordiska näringsrekommendationernas stoppljus, det vill säga vilka
typer av livsmedel som man ska begränsa, byta ut eller öka sin konsumtion av (NNR, 2012).

Svaren på enkäten exporterades från Typeform till Excel (2013) för
resultatframställning. För att få en överblick av alla livsmedel sammanställdes en lista
över allt som eleverna angett att de intagit till frukost. Dessa livsmedel kategoriserades
under rubrikerna ”mackor”, ”pålägg”, ”gröt”, ”tillbehör”, ”fukt”, ”ägg”, ”yoghurt”,
”kräm”, ”flingor” och ”dryck”. Alla livsmedel inom de olika kategorierna
klassificerades som gröna, gula eller röda utifrån NNR2012:s stoppljus, se figur 1. Då
det var stor variation på detaljrikedomen på svaren inom ”mackor” generaliserades alla
smörgåsar till att få samma färg, gul. Detta gjordes även med flingorna som fick färgen
röd, se tabell 1.

Tabell 1. Exempel på hur elevernas livsmedel delades in.

Grön

äpple, banan, ost, ägg, tomat

Gul

mackor, mjölk, A-fil, naturell yoghurt

Röd

flingor, juice, saft, smaksatt yoghurt, nutella, sylt

Från varje elevs frukost räknades antalet produkter i de tre färgkategorierna, grön, gul,
röd, se tabell 2. För att normera resultatet så att all frukostar fick lika vikt tilldelades
12

varje färgkategori den procentuella andel av det totala antalet produkter i frukosten som
antalet produkter i de olika färgkategorierna motsvarade. För ett talande exempel se
tabell 2.

Tabell 2. Exempel på hur elevernas frukostar delades upp

Frukost

Grön

Antal
produkter

Poängandel

Gul

Röd

2

1

1

4

0,25

2

2

1

5

0,2

Fiber-havregrynsgröt med mellanmjölk med ananasmangomarmelad, dryck vatten

2 subs med ost, juice

Från tabell 2 skapades en normerad tabell där summan av färgkategorierna för varje
elevs frukost var 1, dvs. 100%. Den nya tabellen togs fram genom att multiplicera
poängenandelen, se tabell 2, med antalet produkter i varje färgkategori. I tabell 3 kan
man se omvandlingen från antal produkter, till vänster, och den normerade frukosten,
till höger.
Tabell 3. Omvandlat poängsystem
Grön
2
2

Gul
1
2

Röd
1
1

Antal
produkter
4
5

Poängandel
0,25

Grön
0,5

0,2

0,4

Gul

Röd
0,25

0,25

0,4

0,2

Eleverna som åt frukost innan skolan delades upp i praktiska och teoretiska samt en
grupp för de som åt senare, dvs. åt något mellan skolstart och lunch. Dessa grupper
jämfördes sedan mellan varandra och även med sammansättningen av alla elever som åt
frukost. För att kunna jämföra dessa grupper med varandra beräknades medelvärde och
standardavvikelse på färgkategorierna för vardera grupp.
För att avgöra om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan olika
färgkategorier och mellan målgrupper så användes t-test. Ett t-test kunde användas då
det var en tvåvalsfråga, dvs. skillnad på medelvärde eller ingen skillnad, och för att data
kunde antas vara normalfördelad då det fanns många svar, i enlighet med den centrala
gränsvärdessatsen (Ejlertsson, 2012). Eftersom det exakta värdet på standardavvikelsen
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inte är känt används därför t-distributionen för att approximera fördelningen av data och
således är det lämpligt att använda sig av ett tvåsidigt t-test för att avgöra om det finns
en signifikant skillnad mellan två medelvärden i datan. Hypoteserna för alla testerna var
𝐻0 : Ingen skillnad finns mellan medelvärdena
𝐻1 : Det finns en skillnad mellan medelvärdena
där 𝐻0 betecknar noll-hypotesen som förkastas till förmån för hypotes 𝐻1 om p-värdet
av t-testet är mindre än 0,05, dvs. 95% signifikans.
För att få ett samlat värde för hur hälsosamma frukostarna var gjordes ett poängsystem
där gröna produkter gavs 1 poäng, gula 3 poäng och röda 5 poäng, detta poängsystem
uppkom med inspiration från högskoleprovets normeringstabell (Umeå universitet,
2015). Den normerade tabellen multiplicerades med dessa poäng i motsvarande
kategori. Sedan summerades de nya värdena för grön, gul och röd för varje frukost.
Medelvärde, standardavvikelse och t-test utfördes på de sammanvägda frukostarna i
samma grupper som tidigare; alla, teoretiska, praktiska och de som åt senare.
För att studera om det fanns någon skillnad mellan andelen som åt eller inte åt frukost
innan skolan räknades den procentuella andelen i grupperna ut; alla, teoretiska,
praktiska, kvinnor och män. Ett t-test genomfördes för att undersöka om skillnaden
mellan praktiska och teoretiska elever var statistiskt signifikt.
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6.

Etiska överväganden

Det finns fyra övergripande etiska övervägande man utgår från i varje studie (Patel &
Davidsson, 2011).


Informationskravet, innebär att deltagarna ska informeras om undersökningens
syfte.



Samtyckeskravet, innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att
bestämma över sin medverkan.



Konfidentialitetskravet, betyder att uppgifterna som lämnas av deltagarna i
undersökningen inte skall gå att spåras tillbaka till deltagarna



Nyttjandekravet, alla uppgifter som samlas in om enskilda personer i
undersökningen får enbart användas till undersökningen.

För att varje elev skulle förbli anonym i sitt deltagande valde författarna att inte samla
in någon personlig information i form av namn, personnummer och/eller adress. I
samband med besöket på en av skolorna fick författarna tillgång till samtliga elevers
mailadresser för att kunna påminna eleverna om studien under undersökningens gång.
Alla dessa mailadresser har i samband med att insamlandet av resultatet nått sitt slut
raderats. För att inte kunna skapa någon kontakt med eleverna valde vi att skicka ut
påminnelserna via vår högskolemail, vilken inte kommer att användas mer efter denna
termin.
Författarna informerade om undersökningen i samband med besöken på skolorna, men
man valde även att ge informationen i ett öppningsmeddelande i den digitala enkäten för
att det skulle bli extra tydligt för deltagarna om vad som skulle undersökas. Här var
författarna tydliga med att berätta att undersökningen var helt frivillig och att man fick
avbryta den när som helst. Det delades ut en lapp till eleverna där det stod hur de skulle
genomföra studien, den innehöll även länken till undersökningen och kontakt
information till oss om några frågor skulle uppstå, se bilaga 2.
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7.

Resultat

Resultatet av studien visade att av de svarande gymnasieeleverna var det 25% som inte
åt frukost innan skolan vilket kan ses i figur 2. Då eleverna på de praktiska och
teoretiska gymnasieprogrammen delades upp kunde man se att 29% av de praktiska
eleverna inte åt frukost innan skolan medan siffran var 23% för de teoretiska, se figur 3.
För att bestämma om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan antalet som
åt frukost på teoretiska och praktiska gymnasieprogram gjordes ett tvåsidigt t-test med
95% signifikansnivå. Noll-hypotesen var att ingen skillnad kunde ses mellan dem,
vilket inte kunde förkastas då t-testet gav ett p-värde på 0,47. Detta visar att det inte är
någon statistiskt signifikant skillnad på om man åt eller inte åt frukost beroende på om
man studerar på ett praktisk eller teoretisk program.

TOTALT
Äter

Äter ej

25%

75%

Figur 2. Procent över hur många män/kvinnor/totalt som åt eller inte åt frukost innan
skolan
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TEOETISKA
Äter

PRAKTISKA

Äter ej

Äter

23%

Äter ej

29%

71%

77%

Figur 3. Procent över hur många som åt eller inte åt frukost innan skolan i respektive
elev-grupp

Medelvärdet för varje färgkategori för alla grupper (dvs. alla som åt frukost, praktiska
elever, teoretiska elever och de som åt senare) kan ses i figur 4. Det lodräta sträcket som
är överst på varje stapel är standardavvikelsen. Man kan se att standardavvikelsen är
större i grupperna praktiska elever och de som åt senare. Den större spridningen beror
på att det fanns mindre data för dessa grupper. I figur 4 kan man se att de praktiska
eleverna hade totalt sett en mindre andel gröna produkter och en större andel röda
produkter än övriga grupper.

Medelvärde
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

grön

gul

röd

alla som åt frukost

0,27

0,41

0,32

praktiska elever

0,18

0,44

0,38

teoretiska elever

0,31

0,40

0,29

de som äter senare

0,47

0,34

0,20

alla som åt frukost

praktiska elever

teoretiska elever

de som äter senare

Figur 4. Medelvärde för alla grupper i de olika färgkategorierna, grön, gul, röd.
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Ett tvåsidigt t-test utfördes parvis mellan grupperna för att bestämma om det fanns en
signifikant skillnad mellan de olika medelvärdena. Dessa t-test gjordes för de tre
färgkategorierna, se tabell 4, 5 och 6.
I tabell 4 kan man se att det fanns en signifikant skillnad mellan de praktiska och
teoretiska och en skillnad mellan praktiska och de som åt senare. I figur 4 kan man se
att den signifikanta skillnaden innebär att de elever som studerade på ett praktiskt
program åt frukostar med mindre andel gröna livsmedel är de på teoretiska program och
de som åt senare.

Tabell 4. Erhållet p-värde vid parvisa t-test på gröna livsmedel mellan grupperna

Äter frukost
Äter frukost
x
Praktiska
0,06
Teoretiska
0,30
Senare
0,06

Praktiska
x
x
0,01
0,01

Teoretiska
x
x
x
0,13

Senare
X
X
X
X

För de gula livsmedlen kunde inte noll-hypotesen förkastas då inget t-test gav ett pvärde på 95% signifikansnivå, se tabell 5, alltså kan ingen skillnad påvisas mellan de
olika grupperna.
Tabell 5. Erhållet p-värde vid parvisa t-test på gula livsmedel mellan grupperna

Äter frukost
Äter frukost
X
Praktiska
0,58
Teoretiska
0,75
Senare
0,19

Praktiska
x
x
0,45
0,08

Teoretiska
x
x
x
0,22

Senare
x
x
x
x

t-testerna för de röda livsmedlen gav inte heller någon signifikans mellan någon av
grupperna, se tabell 6. Vad man dock kan konstatera är att de låga p-värdena för t-testet
mellan praktiska och teoretiska (p-värde = 0,10) och praktiska och de som åt senare (pvärde = 0,11) visar på att det finns en tendens till att det finns en skillnad mellan dessa
medelvärden. Denna skillnad skulle då tyda på att de praktiska elevernas frukostar
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innehöll en högre andel livsmedel som blivit klassificerade som röda, alltså mindre grad
av hälsosamhet.

Tabell 6. Erhållet p-värde vid parvisa t-test på röda livsmedel mellan grupperna

Äter frukost
Äter frukost
x
Praktiska
0,24
Teoretiska
0,42
Senare
0,25

Praktiska
x
x
0,10
0,11

Teoretiska
x
x
x
0,39

Senare
x
x
x
x

Alla gruppers medelvärden och standardavvikelser för den viktade frukosten kan ses i
figur 5. I denna kan man se att gruppernas medelvärden ligger kring 3 vilket i snitt
skulle motsvara en frukost bestående av gula produkter.

Viktad frukost
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Äter frukost

Praktiska

Teoretiska

Senare

Medel

3,10

3,41

2,95

2,46

Standardavvikelse

0,98

0,98

0,95

1,06

Medel

Standardavvikelse

Figur 5. Medelvärden och standardavvikelser för den viktade frukosten

På samma sätt som för de enskilda färgkategorierna i tabellerna 4-6 gjordes t-tester
parvis mellan grupperna för medelvärdet på den viktade frukosten, se tabell 7. En
statistiskt signifikant skillnad mellan praktiska och teoretiska (p-värde = 0,02) samt
praktiska och de som åt senare (p-värde = 0,03) kunde påvisas. Från figur 5 kan man
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fastställa att de teoretiska och de som åt senare konsumerade en frukost mer i enlighet
med de nordiska näringsrekommendationerna.
För att se om skillnaden i medelvärdet hade något statistisk värde genomfördes det ett ttest, vilket gav en signifikans för att praktiska elever åt en lägre grad av hälsosam
frukost än de teoretiska eleverna, se tabell 7.

Tabell 7. Erhållet p-värde vid parvisa t-test på den viktade frukosten mellan grupperna

Äter frukost
Äter frukost

Praktiska

Teoretiska

Senare

x

x

x

x

Praktiska

0,09

x

x

x

Teoretiska

0,29

0,02

x

x

Senare

0,12

0,03

0,22

x

20

8.

Diskussion

Då skillnaden mellan de olika grupperna av elever, dvs. de som studerade praktiska
program, teoretiska program, de som åt senare och alla som åt frukost studerades, kunde
en statistisk signifikant skillnad hittas mellan de praktiska eleverna och de teoretiska
eleverna samt de praktiska och de som åt senare. Skillnaderna hittades både för andelen
gröna produkter (de mest hälsosamma) som en medelfrukost innehöll, och för den
viktade frukosten. De praktiska eleverna åt en mindre andel gröna livsmedel och en
mindre hälsosam frukost i sin helhet och den sammanvägda frukosten uppvisade en
signifikant skillnad gentemot de teoretiska eleverna. En möjlig orsak till denna skillnad
skulle kunna vara att det kan finnas en socioekonomisk skillnad mellan eleverna som
studerar praktiska program och de som studerar teoretiska. De med högre
socioekonomisk status tenderar att välja högskoleförberedande program i större
utsträckning än ungdomar med lägre socioekonomisk status (Region Kronoberg, 2015).
Grupper med lägre socioekonomisk status har större risk att få sämre matvanor
(Mattsson, 2016). Även historiskt sett har den sociala och ekonomiska situation
påverkat matvanorna, de som var socioekonomiskt utsatta fick ta del av en mindre
varierande kost som fokuserades på energitäta livsmedel (Swahn, 2002). I vår studie var
det framförallt i intaget av den mest hälsosamma maten som den största skillnaden
mellan grupperna fanns vilket också är vad Mattsson (2016) tar upp i rapporten där de
med lägre socioekonomisk status väljer mer energitäta, näringsfattiga livsmedel och
mindre grönsaker och fisk. Den uppdelning av livsmedel som gjordes av med hjälp av
NNR:s stoppljus får till följd att bland annat grönsaker klassificerades som det mest
hälsosamma alternativet, dvs. grön. En socioekonomisk skillnad skulle därför kunna
vara en liten del av förklarningen till att de praktiska elevernas frukostar inte följde
rekommendationerna från NNR lika väl.
Då man studerar den genomsnittliga frukosten dvs. medelvärdet av alla frukostar visar
den på att fördelningen mellan de olika kategorierna, grön, gul och röd, var ganska lika
med viss övervikt på gul. Detta är intressant då det visar att eleverna kan välja båda bra
och dåliga frukostprodukter och inte bara håller sig till röd-gul eller grön-gul. De är
alltså inte främmande för de nyttiga produkterna som är kategoriserade som gröna och
hade därför kanske kunnat byta ut en del livsmedel som är kategoriserade som röd mot
de gröna som de redan äter. Anledningen till att den gula färgkategorin är lite vanligare
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skulle kunna vara för att det är vanligt att man äter smörgås till frukost och allt bröd
blev klassificerat som gult. Detta för med sig att den gula färgkategorin är mer
omfattande än vad som kanske hade varit fallet om man hade kunnat göra en mer precis
klassificering av valet av bröd. Bröd finns av varierande hälsosamma (Petersson, 2005)
vilket gör att dessa hade kunnat klassificeras inom samtliga kategorier och därmed
förändrat fördelningen av dem vilket hade lett till ännu mer utjämning av fördelningen
inom de tre färgkategorierna. Detta skulle kunna påverka signifikansnivåerna vid ttesterna mellan de olika grupperna på båda hållen, dvs. det hade kunnat uppstå nya
signifikanta resultat eller vice versa.
Vid sammanvägningen av alla produkter i frukostarna gjordes sågs att det fanns en
signifikant skillnad mellan praktiska elever och teoretiska elever samt praktiska elever
och de elever som åt senare. Poängsättningen av de olika kategorierna där gröna
produkter tilldelades 1 poäng, gula 3 poäng och röda 5 poäng har väldigt stor påverkan
vilka slutsatser som kan dras. Om man hade haft en annan poängsättning hade man
kunnat konstruera andra resultat. Vårt val av poäng blir väldigt generaliserande då de
livsmedel som befann sig i de olika kategorierna varierar kraftigt. Det är inte heller
nödvändigtvis så att de gröna produkterna faktiskt är 5 gånger bättre, så att du kan äta 5
gånger mer av dessa, än de röd. Dock kan man genom att göra en sammanvägning där
intag av sämre produkter bestraffas få en överblick för vilka grupper som åt mest
hälsosamt.
Andelen elever som hoppade över frukosten var ungefär samma mellan de olika
grupperna och den totala andel av eleverna som inte åt frukost innan skolan var 25%.
Detta kan jämföras med en undersökning gjord av SCB (Statistiska centralbyrån, 2016)
där deras resultat visade på att 41% av ungdomarna som var 16 till 18 år hoppade över
frukosten minst en gång i veckan. Skillnaden mellan vårt resultat och SCB:s beror
antagligen på att det bara gjordes en ögonblicksstudie där bara en dag studerades och
inte en hel vecka som i SCBs undersökning. Intentionen var att också göra
undersökningen under en hel vecka men då svarsfrekvensen minskade markant dag för
dag och de som inte åt frukost verkade vara mindre angelägna om att delta efterhand.
Detta gjorde att beslutet togs att ändra infallsvinkel och bara överväga resultaten från
första dagen då vi viste att alla hade svarat på enkäten. Om vi hade fått bra svar under
en hel vecka hade vi antagligen sett att flera elever hade hoppat över frukosten någon
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gång under veckan och därmed också fått ett resultat närmare det som SCB fick på 41%
som hoppar över frukosten (Statistiska centralbyrån, 2016).
Historiskt sett åt man i större utsträckning gemensamma måltider där hela familjen var
samlad (Swahn, 2002). I dagens mer hektiska samhälle är det vanligt att man äter
frukost själv. Eleverna i denna studie befinner sig i de sena tonåren och deras matvanor
som de kommer ta med sig in i vuxenlivet formas nu (Karlsson, 2006). Det är därför
viktigt att de kan få det stöd och den vägledning som de behöver för att skaffa sig bra
och hälsosamma frukostvanor att ta med sig in i vuxenlivet. Ett sätt att båda minska
andel som inte äter frukost innan skolan och att höja hälsosamheten i den frukosten som
intas hade kunnat vara att hela familjen åt gemensam frukost. Detta skulle kunna ge
bättre struktur och en bättre måltidsrytm, vilket även gynnar energiintaget under dagen
då sötsuget minskar (Karlsson, 2006). Om hela familjen är samlad ökar chanserna att
man kommer äta frukost vilket hade kunnat få en positiv inverkan på andelen elever
som äter frukost innan skolan.

Reflektion kring resultat
I frågeställningen ville gymnasielevers frukostvanor klarläggas. Resultatet visar på att
ungefär en fjärdedel av eleverna inte äter frukost innan skolan. Detta är ett problem då
eleverna riskerar att prestera sämre om de inte äter frukost (Lennernäs, 2011). Det hade
varit i skolorna intresse att öka andelen elever som äter frukost då detta också skulle
kunna öka elevernas koncentrationsförmåga och resultat. Ett sätt för skolorna att ta hand
om detta problem hade varit att erbjuda frukost på skolan innan eller efter första
lektionen. De hade då också kunna styra vilket utbud som finns tillgängligt vilket
påverkar hur nyttigt eleverna kommer äta.
Vad som också kunde konstatera från resultatet var att den socioekonomiska
statusskillnad, som antas finns mellan de som studera ett yrkesförberande program och
de som går högskoleförberedande, påverkade hur hälsosam frukosten var. Dock kan vi
konstatera att elevernas frukostvanor omfattar alla tre färgkategorierna. Man skulle
därför kunna framföra argumentet att elevers frukostvanor var dåliga eftersom de till
lika del innehåller produkter som man bör begränsa intaget av. Att dessutom 25 % inte
äter någon frukost alls visar på att matvanorna hos de elever studien omfattar är i behov
av förbättring.
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När det gäller vår hypotes om att teoretiska elever konsumerar en frukost som är mer i
enlighet med NNR2012 än praktiska elever, finns det belägg för detta eftersom det
fanns en signifikant statistisk skillnad mellan praktiska och teoretiska elever i deras val
av produkter som klassificerades som gröna (mer hälsosamma). Även om ingen
statistisk signifikant skillnad kunde påvisas för de gula och röda kategorierna så innebär
skillnaden i antal produkter som var bra, dvs. gröna, att de som studerade mer teoretiska
program också hade frukostvanor mer i enlighet med NNR:s rekommendationer. Vad
som också visade sig var att det fanns en signifikant skillnad även för den viktade
frukosten, vilken också visade på att teoretiska elever gjorde hälsosammare val av
produkter till frukosten. Detta resultat antyder att de resurser som finns för att förbättra
elevers frukostvanor i hög grad borde satsas på de som studerar yrkesförberedande
program.

Relevans kring mat och måltid
I rapporten har vi tagit upp flera aspekter kring gymnasieelevers frukost. Dels hur
många elever som äter frukost. Därefter har vi utvärderat frukostens innehåll och
diskuterat hur väl frukostarna följer aktuella kostråd. Vi har även frågat elever som inte
åt frukost innan skolan om de istället åt något annat under förmiddagen. Till sist så har
vi undersökt huruvida det är skillnad mellan praktiska och teoretiska gymnasielevers
frukost. Eftersom att frukosten tas upp ur många olika aspekter och dessutom så
kommer informationen direkt från eleverna själva, så ger detta en djupare kunskap och
inblick i hur matvanorna hos unga ser ut.

Metoddiskussion
Som material användes ett internetbaserat frågeformulär för att underlätta
datainsamlingen både för oss och för de tillfrågade eleverna. Eftersom att
frågeformuläret var internetbaserad, kunde svaren följas i realtid och all data kunde
exporteras direkt till Excel för vidare bearbetning. Den webbsida som användes,
Typeform, gav också möjligheten att kunna förgrena frågorna beroende på vad man
svarat på tidigare, vilket gjorde enkäten kortare vilket i sin tur skulle underlätta för
eleverna då mindre antal frågor behövde besvaras.

24

Nackdelarna med att ha ett internetbaserat frågeformulär är att eleverna antagligen
lättare avstod från att svara eftersom det inte fanns någon som kontrollerade att de hade
lämnat in. Om enkäten hade varit i pappersformat skulle eleverna varit tvungna att
lämna in fysiska svar till sin lärare, vilket i sin tur eventuellt hade ökat chansen för en
högre svarsfrekvens under skolveckan som skulle undersökas. Det som är positivt med
en digital enkät är att det blir lättare att nå ut till fler personer.
I materialet användes även NNR:s stoppljus som referens till vilka livsmedel som man
bör byta ut eller öka intaget av. Då NNR:s stoppljus delar upp livsmedel i tre stora
kategorier generaliseras många livsmedel till att tillhöra samma kategori trots att de
egentligen är olika hälsosamma. Då svaren från eleverna var varierande detaljerade så
krävdes generaliseringar vilket gjorde att förenklingarna i NNR:s stoppljus passade bra
för att kategorisera olika frukostprodukter efter deras grad av hälsosamhet.
Då vi ville undersöka hur elevernas frukostvanor såg ut under en vanlig skolvecka, dvs.
5 skoldagar, valde vi att skjuta på tidpunkten av undersökningen då vi annars hade blivit
avbrutna av påskledigheten. Valet att inte utföra undersökningen veckan före eller
veckan efter påsk var att under högtider och ledighet har man ofta andra vanor vilket
skulle kunna påverka resultatet, exempel på detta hade kunnat vara ovanligt hög
konsumtion av ägg under påsken.
Av liknande anledning valdes att bara studera frukostvanorna under vardagar eftersom
man under helgen ofta har andra rutiner vilket kan påverka frukostvanorna. En annan
anledning till att undersöka vardagar är att frukosten har en viktig roll för att underlätta
inlärningen i skolan (Mattsson, 2016).
Då vi valde att normera varje frukost genom att räkna antalet produkter i varje färg
kategori speglades inte mängden mat av de olika produkterna. Därmed ger vår indelning
av livsmedel inte en helt rättvis bild av hela måltiden utan bara ett mått på vilka
produkter frukosten innehöll. För att kunna ge en bättre helhetsbild av måltidens
uppbyggnad hade svaren och svarsalternativen på enkäten varit mer detaljerade.

Reflektion kring etiska aspekter
Då vi informerade om studien och att deltagandet var frivilligt i samband med studiens
start till deltagarna uppfyllde vi informations- och samtyckeskravet. Vi utformade
enkäten på så sett att varken vi själva eller någon utomstående skulle kunna spåras
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tillbaka svaren till deltagarna, vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet. Genom att
vi inte samlade in någon specifik information från enskilda deltagare och den
informationen som vi fått ta del av bara använts i undersökningens syfte, har vi även
uppfyllt nyttjandekravet.
Sammanfattningsvis har vi inte upplevt att de etiska aspekterna varit till någon
begränsning i vår undersökning.

Framtida studier
I framtida studier hade man kunnat utföra en undersökning som sträckte sig över en
längre tidsperiod för att få säkrare resultat. För att göra detta möjligt hade man behövt
ett nära samarbete med elever och lärare så att man kan få tillförlitliga resultat under
hela undersökningen perioden.
Man hade också kunnat göra en mer detaljerad undersökning där fokus mer låg på exakt
vilka livsmedel och i vilken mängd de intas. Detta hade krävt mer av deltagarna i
undersökningen och en mer detaljerad enkät.
En annan möjlig utgångspunkt hade varit att följa deltagarna mer individuellt. Genom
att man vet vem det är som svarar på enkäten och med eventuella individuella/grupp
intervjuer. Det hade också varit intressant att utföra en studie på väldigt skilda skolor
där en hade väldigt hög socioekonomisk status och den andra väldigt låg
socioekonomisk status och sedan studera skillnader och likheter mellan elevernas
frukostvanor. Det hade också kunnat vara intressant att i närmare detalj studera
skillnader mellan pojkar och flickor.
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9.

Slutsats

Av de undersökta eleverna i denna studie var det 75 % som åt frukost på morgonen
innan skolan. Studien visar att gymnasieelevernas frukostar innefattar en jämn
fördelning av livsmedel som bör ökas, bytas ut eller begränsas enligt Nordiska
Näringsrekommendationerna (2012). Detta visar att det hade varit önskvärt att förändra
fördelningen av livsmedel, så att det förekommer en mindre andel livsmedel av de
produkter som bör begränsas enligt NNR.
Det kunde också konstateras att det fanns en signifikant skillnad mellan frukostvanorna
bland elever från praktiska- respektive teoretiska program. Denna skillnad fanns i
mängden ”gröna” produkter där de teoretiska eleverna intog en mer hälsosam frukost än
de praktiska. Det fanns även en skillnad i den sammanvägda frukosten där hänsyn togs
till samtliga produkter. Denna skillnad innebar att de teoretiska eleverna intog en
frukost som innehöll en högre grad hälsosamma produkter generellt sett jämfört med de
praktiska eleverna.
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11.

Bilagor
Bilaga 1. Visar på hur den digitala enkäten är uppbyggd.
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Bilaga 2. Informations lapp till eleverna som delades ut vid vårt besök

Enkät undersökning om frukostvanor
– ett examensarbete från Högskolan Kristianstad

Undersökningen genomförs genom att ni går in och fyller i vad ni har eller inte har
ätit till frukost under 5 stycken vardagar i rad med start tisdagen den 25 april och
avslutar på måndagen den 1 maj

Länk: https://examensarbete1.typeform.com/to/drnS3e

Vid frågor kring undersökningen:
josefin.hansson0160@stud.hkr.se
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Bilaga 3. Kategorisering av elevernas livsmedel efter NNR2012:s stoppljus.
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Bilaga 5. De praktiska elevernas frukostar

elev:
43
48
117
118
121
124
125
127
129
130
131
132
134
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
39

kön:
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

69 K
71 K
72
70
32
35

K
K
M
M

utbildning:
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
naturbruk (P)
restaurang
livsmedel (P)
restaurang
livsmedel (P)
restaurang
livsmedel (P)
hotell & turism (P)
el & energi (P)
barn & fritid (P)

äter
frukost:
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

frukost innehåll:
1 macka
1 skål med yoghurt och müsli, juice
En ljus macka med Bregott mellan o honung. Ett glas Kiviks päron dryck.
2 mackor med stekt ägg inuti mackan, drack en kopp kaffe (mjölk) & ett glas
vatten
1 pågenlimpsmacka med smör och rökt skinka på. Ett halvt glas mjölk till.
1 skål mellanfil med majsflingor. 1 macka med smör och prickig korv. 1 glas
apelsinjuice från bravo.
Havregrynsgröt
Macka med skinka och ett glas mjölk
Ljus macka med Bregott smör och honung, juice
2 rosötade mackor med Becel Gold smör & skinka, kaffe/te (mjölk)
Mackor med kalkon och saft till
2 skivor skogaholms limpa och en kiwi, dryck vatten
Originalrost 3 st med nutella på, juice
fincrisp 2st. med chorizoost och bubbelvatten
En skål med vanilj och jordgubbsyoghurt från Skånemejerier med havrekuddar.
Ett halvt glas mjölk
Skål med flingor
Pågen limpa med smör och pepparsalami på. Ett glas mjölk till.
Havregrynsgröt med kanel och hallon och mjölk, dryck mjölk
Rabarberyoghurt med crunchy, dryck vatten
A-fil från Skånemejerier med havrekuddar, proviva
2 skivor hönö bröd, dryck vatten
2 dl vanilj yoghurt
Ljus macka med Bregott och honung, dryck mjölk
En valjegrovsmacka med pepparsalami
2 värme frallor med Becel Gold smör, kokta ägg & Icas dillkaviar, kaffe/te (mjölk)
2 värme frallor med Becel Gold smör, kokta ägg med Icas dillkaviar, kokos yoghurt med
Icas röda bär flingor, liknar Kelloggs flingor. Drack även C-vitamin, multivitamin + kaffe
(mjölk)
2 hönö mackor med skinka, dryck vatten
Smoothie med jordgubbar, banan och ingefära
2 rostade Schweizer bröd mackor med Becel Gold smör, Perssons rökta
gourmetskinka & Chorizo salami korv, kaffe/te
2 Schweizer bröd mackor med Becel Gold smör & Perssons rökta gourmetskinka,
dryck vatten
En skål med yoghurt och müsli, ett glas juice och en macka med grillad kyckling
på, juice

ja

1 kopp kaffe (mjölk), 1 grov smörgås med skinka och ett stort glas vatten

ja

1 skål med a:fil från arla, dryck vatten

ja
ja
ja
ja

Kelloggs flingor med bär och Skånemejerier mjölk, dryck mjölk
Jag åt en tallrik med gröt, en macka med ost, drack en kopp kaffe och ett glas
juice.
Knäckebröd med rödbetssallad och köttbullar, kaffe/te
1 skål Favorits flingor med socker och mjölk, 2 skivor av city gross egna frölimpa med
smör och ost.
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116
120
122
123
126
128
133
135
136
137
155
78

M
K
M
M
K
K
M
K
K
M
M
K

76 M
119 K
67 K

vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
vård & omsorg (P)
barn & fritid (P)
vvs & fastigheter
(P)
vård & omsorg (P)
ridsport (P)

nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
senare
senare
senare

Skinkmacka & yoghurt
2 ostfralla från cafeterian i skolan
Knäckebröd med ost. Kokt ägg. Äggröra, dryck vatten
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Bilaga 6. De teoretiska elevernas frukostar
elev: kön: utbildning:

äter frukost: frukost innehåll:

37 M

ekonomi (T)

ja

1 skål jordgubbsyoghurt, dricka mjölk

45 K

ekonomi (T)

ja

1 skål med naturell yoghurt och müsli, vatten

1 K

estet (T)

ja

2 mackor jättefranska med ost som pålägg. 1 skål med jordgubbsyoghurt och flingor. 1 glas
med mjölk

2 K

estet (T)

ja

3 stycken rostade skivor valnötsbröd med smör och ost och en kopp te m. mjölk i.

3 K

estet (T)

ja

En halv skål med vaniljyoughurt från Bollnäs, två glutenfria grova mackor från Fria
med prästost och ett glas mjölk från Arla.

4 K

estet (T)

ja

Skål med vaniljyoghurt, musli och russin

5 M

estet (T)

ja

En skiva Halländskt Bondbröd med Nylens hugosons Älgsalami. Till detta en kopp
kaffe, mald från bönor.

6 M

estet (T)

ja

2 subs med ost, juice

12 K

estet (T)

ja

2st rostade mackor med skinka. Ett glas juice till.

20 M

estet (T)

ja

2 skivor ljust bröd med margarin och ost, 1 glas apelsinjuice

21 K

estet (T)

ja

1 skål med grekisk yoghurt med havrefras. 1/2 glas vatten

27 K

estet (T)

ja

Macka med avokado, juice

52 K

estet (T)

ja

Två skorpor, dryck mjölk

53 K

estet (T)

ja

En halv skål med fil och Kornflakes, dryck vatten

55 M

estet (T)

ja

1 tallrik a-fil med müsli och 1 skiva limpa med kokt ägg på, dryck vatten

56 K

estet (T)

ja

Gröt, kaffe/te (mjölk)

57 M

estet (T)

ja

Två mackor och en kopp kaffe (mjölk)

58 K

estet (T)

ja

Glutenfri havregrynsgröt med massa egen plockade blåbär (från frysen) samt ett glas
Brämhults apelsin juice och ett helt äpple till det.

59 K

estet (T)

ja

2 stycken längtan mackor med rökt skinka kaffe/te (mjölk)

60 K

estet (T)

ja

2 rostmackor med skinka och 1 kopp te

61 K

estet (T)

ja

Två rasker mackor med skivat kokt ägg på, juice

63 K

estet (T)

ja

1 skål med havregrynsgröt och Icas lingonsylt, dryck vatten

64 K

estet (T)

ja

En macka med smör och ost, körsbärs-te (socker)

65 K

estet (T)

ja

1 skål soygurt med müsli, 3 skivor hembakat bröd med hemgjort smör, 1 glas havredryck med
oboypulver

74 M

estet (T)

ja

1 skål yoghurt med flingor, kaffe/te

75 M

estet (T)

ja

1 skål med Special-K och mjölk, dryck mjölk

7 M

natur (T)

ja

1 skål havregrynsgröt med äppelmos & mjölk, dricka: vatten

41 K

natur (T)

ja

1 skål med havregrynsgröt toppad med äpple, kanel och jordnötssmör. 1 kopp kaffe
och 1 b12 tablett

46 K

natur (T)

ja

2 Polarbröd med spansk torkad lomo, oboy

47 K

natur (T)

ja

Havregrynsgröt med äpplemos och mjölk en halv lingongrova med smör, kaffe/te
(honung)
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66 M

natur (T)

ja

1 skål mannagrynsgröt med sylt och mjölk från arla

68 M

natur (T)

ja

En skål havregrynsgröt och två glas vatten (ca 3dl), kaffe/te

8 M

samhälle (T) ja

2 rostade mackor(ljusa) med smör, juice

10 K

samhälle (T) ja

2st kokta ägg med extrasaltat smör från Bregott, juice

11 K

samhälle (T) ja

1 skål med havregrynsgröt, dricka: vatten

13 K

samhälle (T) ja

Havregryn med mjölk, russin, banan och kanel

14 K

samhälle (T) ja

1 lingongrova med ost, juice

15 K

samhälle (T) ja

En smörgås med paprika och äppeljuice

18 K

samhälle (T) ja

En macka (rostat rotfruktsbröd med salami och brieost), kaffe/te

19 M

samhälle (T) ja

Tre mackor med räkost., c-vitamin dryck

23 K

samhälle (T) ja

Lingongrova med ost och smör, dricka: mjölk

24 K

samhälle (T) ja

2 knäckebröd, björnbärskräm och ett glas mjölk

28 K

samhälle (T) ja

Flingor med jordgubbar, proviva, magnesium-brustablett

49 K

samhälle (T) ja

1 kiwi, 1 banan, 1 päron

50 K

samhälle (T) ja

havregrynsgröt med hallon och banan, kaffe/te

73 K

samhälle (T) ja

1 skål havregrynsgröt med äppelmos och mjölk, 1 pågen kanelgiffel, juice

83 K

samhälle (T) ja

1 skål med havregrynsgröt med havremjölk och kanel, 1 rostmacka med smör och ost,
dryck vatten

85 M

samhälle (T) ja

Crunchy med yoghurt, juice

86 K

samhälle (T) ja

1 skål med fil och flingor, dryck vatten

87 K

samhälle (T) ja

2 mackor från skogaholmslimpa med jordnötssmör, juice

88 M

samhälle (T) ja

Rostad macka med salami, vatten

89 K

samhälle (T) ja

En skål havregrynsgröt med lite jordnötssmör och en hackad banan i + mjölk. Ett glas
vatten.

90 K

samhälle (T) ja

Ett klyftat hårdkokt ägg med kaviar och Kaffe (socker)

91 M

samhälle (T) ja

2 mackor med 3 kötbullar på varje macka, juice

92 K

samhälle (T) ja

Två knäckebröd med en skiva kalkon på varje och lite fetaost.

93 K

samhälle (T) ja

En macka med stekt ägg på

94 K

samhälle (T) ja

Två toast med smör, juice

95 K

samhälle (T) ja

två valnötsmackor från lidl, en med smör och honung och en med smör och ost på, ett glas
naturell yoghurt utan något på, kaffe/te (mjölk)

97 M

samhälle (T) ja

Två rostade mackor med bregott, prästost och sameskinka. Ett glas tropisk jos.

98 K

samhälle (T) ja

macka, dryck mjölk

99 K

samhälle (T) ja

en tallrik med äggröra med två rostade fullkornsbröd, dryck mjölk

100 K

samhälle (T) ja

Skål med Specialflingor från ICA (med röda bär) samt en tunnbrödsmacka med bara
Bregott, ett glas äpplejuice från Kivik.
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101 K

samhälle (T) ja

En tallrik yoghurt med müsli och frusna blåbär i, dryck vatten

103 K

samhälle (T) ja

Ett glas proviva

104 K

samhälle (T) ja

Jag åt havregrynsgröt med mjölk från skånemejerierna, juice

105 K

samhälle (T) ja

En ljus macka (vetekaka) med skinka. Ett glas äppeljuice.

106 K

samhälle (T) ja

1dl fiberhavregrynsgröt, 1 lingongrova macka med leverpastej, dryck mjölk

108 M

samhälle (T) ja

Två rostade surdegsmackor med kaviar (mjölk)

110 M

samhälle (T) ja

Två vita runda brödskivor med smör och salami, med ett glas apelsinjuice

111 K

samhälle (T) ja

Gröt (1 dl AXA fiberberikade havregryn, 1.75 dl skånemejerier mellanmjölk, lite
vaniljpulver, kanel och salt), 15 g Green choice jordnötssmör, 1 banan, dryck vatten

112 K

samhälle (T) ja

Fiber-havregrynsgröt med mellanmjölk med ananas-mangomarmelad, dryck vatten

113 K

samhälle (T) ja

114 K

samhälle (T) ja

1 glas smoothie med hallon, mango, naturell yoghurt från Skånemejerier, mellanmjölk
från furumossen & 1 banan
Jag åt lite drygt 1 dl laktosfri fil med blåbär, pumpa-, solros-, lin- och chiafrön. En
hembakad grov brödbulle med chia-, lin- och sesamfrön med leverpastej som pålägg,
dryck vatten

30 M

teknik (T)

ja

Ett glas med apelsinjuice, en skål med all-bran flingor och blåbärsyoghurt samt 3
Skogaholms limpa smörgåsar med ost och salami

31 K

teknik (T)

ja

en lingongrova med philadelphiaost, dricka: vatten

33 K

teknik (T)

ja

34 M

teknik (T)

ja

36 M

teknik (T)

ja

Två stycken grova mackor med ost på. Kaffe/te
Ett glas vatten. En skål med Coops müsli frukt och bär, mild naturell yoghurt och en skvätt a-fil
svart vinbär båda från arla. En skiva grövre bröd av varierande typ med bordsmargarin och
närproducerad honung.

77 M

teknik (T)

ja

macka, juice

38 M

ekonomi (T)

nej

16 M

estet (T)

nej

17 K

estet (T)

nej

26 K

estet (T)

nej

29 M

estet (T)

nej

40 K

estet (T)

nej

44 M

estet (T)

nej

51 K

estet (T)

nej

54 M

estet (T)

nej

62 M

estet (T)

nej

80 K

estet (T)

nej

22 M

samhälle (T) nej

82 K

samhälle (T) nej

84 K

samhälle (T) nej

96 M

samhälle (T) nej

Ett stort glas med A-fil från Arla blandat med Verum fil med smak av blåbär.
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102 K

samhälle (T) nej

109 K

samhälle (T) nej

115 K

samhälle (T) nej

9 K

estet (T)

senare

Gröt, en ostfralla och en kopp te (socker)

25 K

estet (T)

senare

Gröt, två frallor med ost, kaffe

79 M

samhälle (T) senare

All barn med vanilj yoghurt arla, en grov macka med ost och skinka + ett glas apelsinjuice

81 K

samhälle (T) senare

1 ostfralla med ost, dryck vatten

107 M

samhälle (T) senare

Två skivor majsbröd med hårdost, ett päron

teknik (T)

En skål med gröt (lite mjölk i och en klick äppelmos på) Två halvor frallor med ost och
tomat på ena, den andra apelsinmarmelad från BOB (SQUEEZY). Två glas med mjölk.

42 M

senare
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