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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund Tidigare studier som undersökt kostens påverkan på ungdomars kognitiva förmåga 

och prestation i skolan har visat att tobak, snabbmat och sockersötade drycker har en negativ 

effekt. Fysisk aktivitet, frukt- och grönsakskonsumtion har visat positiva effekter, likaså att 

äta frukost och ha en regelbunden måltidsordning. Lunchens påverkan är däremot inte så väl 

studerad.  
Syfte Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i skolan och om det 

fanns något samband mellan vad de åt och hur motiverade, fokuserade och trötta de upplevde 

sig under skoltid. Dessutom undersöktes samband mellan lunchen och kön, praktiska och 

teoretiska program, måltidsordning, livsmedelsval samt tobak och fysisk aktivitet. 

Metod En enkätstudie genomfördes där 80 gymnasieelever fördelat på årskurs 2 och 3 i två 

gymnasieskolor i norra Sverige deltog. Data analyserades i SPSS med Chi-två test samt 

Fishers exact test. Signifikansnivån sattes till p<0,005. 

Resultat Många elever kände sig trötta (n=48), ofokuserade (n=41) och omotiverade (n=24), 

men inga signifikanta samband hittades mellan dessa variabler och deras lunchvanor. De som 

oftast åt i skolans matsal åt signifikant mer frukt och bär än de som sällan åt i matsalen 

(p=0,003). De som sällan åt i skolans matsal och oftast valde att äta snabbmat till lunch åt mer 

godis och snacks (p=0,017) och mindre frukt och bär (p=0,022) jämfört med de som valde att 

äta något annat.  

Slutsats Majoriteten av eleverna kände sig trötta och ofokuserade i skolan, men inga samband 

fanns mellan deras lunchvanor och huruvida de upplevde sig trötta, motiverade och 

fokuserade. Dock sågs att mindre gynnsamma lunchvanor var associerade med andra mindre 

hälsosamma livsmedelsval. Fler studier behövs inom detta område.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

 
Background Previous studies have examined the impact of diet on adolescents cognitive 

ability and performance in school. Tobacco, fast food and sugar-sweetened beverages had a 

negative impact. Physical activity, fruit and vegetable consumption, having breakfast and a 

regular meal pattern had a positive impact. The impact of lunch is not as well studied. 

Objective The aim of this study was to investigate high school students lunch habits and 

whether or not there were an association between what they chose to eat for lunch and how 

well-motivated, focused and tired they felt during the school day. Associations between 

school-lunch and sex, high-school programs, meal patterns, food choices, tobacco and 

physical activity was also investigated. 

Methods A questionnaire study was conducted, where 80 high school students, in grade two 

and three in two high schools in northern Sweden attended. Data were analyzed by SPSS. 

Chi-square and Fishers exact test were used, with a probability of error of 5 %. 

Results Many students felt tired (n=48), unfocused (n=41) and unmotivated (n=24) during 

school but no associations were found between these variables and their lunch habits. Those 

who often ate in the school canteen ate more fruits and berries than those who rarely ate in the 

canteen (p=0.003). Those who rarely ate in the canteen and usually chose fast food for lunch, 

ate more sweets and snack (p=0.017), and less fruit and berries (p=0.022) compared to those 

who chose something else. 

Conclusion Many students felt tired and unfocused during school but there were no 

associations between what they chose to eat for lunch and whether they felt motivated, 

focused and tired during school or not. However, those who made healthier lunch choices also 

made other healthy food choices. Further studies are needed.  
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1 BAKGRUND 

Statistik visar att ca en tredjedel av Sveriges gymnasieelever i årskurs tre saknade slutbetyg år 

2014 och det kan finnas flera tänkbara orsaker till detta (1, s. 27). Några faktorer som enligt 

tidigare forskning visat sig påverka ungdomars prestation i skolan negativt var tobak (2, 3), 

snabbmat (4-7) och sockersötade drycker. En norsk studie har visat att både rökning och 

snusning påverkat elevers betyg negativt (2). Tobakens negativa effekt på studieresultaten 

stöds även av en annan studie, som visade att elever som använt tobak löpte större risk att få 

sämre betyg i skolan (3). Hög konsumtion av snabbmat och sockersötade drycker visade att 

eleverna fick sämre resultat på olika kognitiva tester som genomfördes (5). Andra studier 

visade att betygen påverkades negativt hos de ungdomar som åt ohälsosam kost och drack 

sockersötade drycker (4, 7), samt att de matematiska färdigheterna hos dessa ungdomar var 

sämre (6). 

 

Fysisk aktivitet (4), frukt- och grönsakskonsumtion (4), äta frukost (8, 9) och en regelbunden 

måltidsordning (6) har visat sig påverka den kognitiva förmågan positivt. En av studierna 

undersökte elevernas betyg och visade att betygen ökade ju mer fysisk aktiva eleverna var och 

ju mer frukt och grönsaker de åt (4). Andra studier har visat att äta frukost regelbundet hade 

en positiv påverkan på koncentration, humör och förmågan att ta in information hos elever (8) 

samt att det fanns ett positivt samband med bättre betyg (9). En studie har sett att regelbunden 

måltidsordning påverkade den matematiska förmågan på ett positivt sätt (6).  

 

Enligt vår kännedom finns det idag få studier som har undersökt lunchens påverkan på 

människans kognitiva funktioner. Studier som har undersökt lunchens påverkan på barns 

kognitiva funktioner har visat tvetydiga resultat, då effekter på vissa funktioner har setts, men 

inte på andra (10-12). En studie på danska barn undersökte om det fanns någon skillnad 

mellan de som åt en hälsosam skollunch och de som åt en medhavd lunch (10). Kognitiva 

tester gjordes på koncentrationsförmågan, läsförmågan samt på den matematiska förmågan 

och visade att endast läsförmågan förbättrades hos de barn som åt hälsosam lunch. Två studier 

på barn i Tyskland undersökte istället skillnaden om de åt lunch eller inte i skolan gällande 

kognitiv förmåga (11, 12). I studierna gjordes tester på uppmärksamhet, reaktionsförmåga och 

arbetsminne. I ena studien sågs en förbättring av arbetsminnet (11) och i den andra studien 

sågs att eleverna vid tester av reaktionsförmågan höll sig uppmärksamma längre (12) om de 

hade ätit lunch. 

I Sverige finns det ingen lag som säger att gymnasieskolorna måste servera lunch till sina 

elever (13). Även om eleverna serveras gratis lunch behöver det inte betyda att de väljer att 

äta den, eller att de äter tillräckligt mycket (14). Skoldagarna kan vara långa och även om de 

äter frukost skulle eleverna kunna känna sig mer trötta och mindre fokuserade under dagen, 

om inte energi fylls på. Vi har inte hittat några studier som specifikt undersökt om 

skollunchen kan ha betydelse för huruvida gymnasieelever upplever sig motiverade, 

fokuserade och trötta i skolan. Är eleverna trötta och ofokuserade på lektionerna så skulle det 

kunna påverka inlärningen och motivationen. Därför är det viktigt att undersöka om lunchen 

skulle kunna bidra till att eleverna orkar mer i skolan. 

2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i skolan och om det fanns 

något samband mellan vad de åt och hur motiverade, fokuserade och trötta de upplevde sig 
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under skoltid. Dessutom undersöktes samband mellan lunchen och kön, praktiska och 

teoretiska program, måltidsordning, livsmedelsval samt tobak och fysisk aktivitet. 

3 METOD 

3.1 Metodval 

För att kunna kartlägga gymnasieelevers lunchvanor och undersöka samband mellan 

lunchvanor och olika faktorer valdes en kvantitativ enkätstudie. Den här metoden har använts 

vid tidigare studier inom samma område med liknande syfte (2, 5-7, 14). En pappersenkät 

valdes för att snabbare få in svaren samt för att få en högre svarsfrekvens jämfört med en 

webbenkät (15, s. 204-205). 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes där två gymnasieskolor i en stad i norra Sverige valdes ut som 

hade både praktiska (yrkesprogram) och teoretiska program (högskoleförberedande). Detta för 

att kunna göra jämförelser mellan elever i praktiska och teoretiska program. Alla elever i 

årskurs två och tre inkluderades. Då studien genomfördes i början av höstterminen 

exkluderades årskurs ett då de precis hade börjat på gymnasiet och ej kommit in i rutinerna. 

Deras svar ansågs därför inte vara representativa för gymnasieelever generellt. 

3.3 Tillvägagångssätt 

En enkät utformades med 24 frågor som till största delen bestod av slutna frågor och 

avslutades med en möjlighet för deltagarna att lämna övriga synpunkter (Bilaga 1). Enkäten 

började med bakgrundsfrågor om eleverna och fortsatte med frågor kring deras lunchvanor. 

Enkäten innehöll även frågor om hur motiverade, fokuserade och trötta eleverna upplevde sig 

vara samt frågor om tobak och fysisk aktivitet. 

Efter klartecken från en annan gymnasieskola som inte ingick i huvudstudien, utfördes en 

pilotstudie. Tolv enkäter delades ut till elever som befann sig i skolans cafeteria. Detta för att 

se om det fanns något som behövde formuleras om, tas bort, läggas till, samt för att se hur 

lång tid det tog att fylla i enkäten. Därefter reviderades enkäten utifrån de problem som 

identifierats genom att omformulera och förtydliga de frågor som missuppfattats. 

Skolorna som valdes ut kontaktades och tider för datainsamlingen bestämdes. 

Datainsamlingen genomfördes under tre dagar fördelat på sex lektioner. Enkäten delades ut 

under lektionstid, av författarna, och tog ungefär tio minuter för eleverna att fylla i. 

Målsättningen var att dela ut 100 enkäter, men på grund av frånvaro i de klasser som besöktes 

blev antalet utdelade enkäter 82. 

 

3.4 Databearbetning och analys  

 

För analys av insamlad data användes IBM SPSS version 23. Först skapades variabler utifrån 

enkätfrågorna och de flesta variabler var på nominal och ordinal skalnivå. Enkätsvaren 

matades därefter in. Det externa bortfallet var två elever då de valde att avbryta sitt deltagande 

och därför exkluderades deras enkäter. Internt bortfall uppkom på 24 enkäter fördelat på 16 

olika frågor där respondenter inte svarat enligt instruktionerna eller inte svarat alls. På två av 

frågorna var bortfallet sju respektive åtta respondenter och på resterande 14 var bortfallet en 
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till tre. På grund av det interna bortfallet på dessa frågor kan antalet svarande respondenter 

variera i resultatdelen. I dessa fall togs den felaktigt besvarade frågan bort från den 

respondenten men övriga frågor i enkäten användes. På fråga fyra gällande hur ofta eleverna 

åt i skolans matsal fanns bland annat svarsalternativen “aldrig” och “alltid” där eleverna 

ombads att hoppa över fråga fem om de svarat “alltid”. Tanken var att de som svarat “aldrig” 

på liknande sätt skulle hoppa över fråga sex, men denna uppmaning saknades i enkäten. För 

respondenter som svarat på fråga sex fast de egentligen inte skulle ha gjort det, har svaren på 

denna fråga plockats bort. Inga tester gjordes på svaren gällande hur elevernas 

boendesituation såg ut och tid för lunch då i princip alla bodde hemma hos föräldrarna och 

majoriteten åt lunch innan klockan 12. När jämförelser mellan könen gjordes uteslöts de som 

svarat “annat” då de var för få för att ingå i analysen. När jämförelser gjordes med vad 

eleverna åt i skolans matsal har de som bara åt tillbehör (sallad och/eller smörgås) till lunch 

plockats bort då de var för få för att ingå i testerna. 

 

För att kunna göra jämförelser mellan olika grupper användes Chi två test samt Fishers exact 

test. Signifikansnivån sattes till p<0,050. Chi två test användes vid jämförelser som 

involverade alla respondenter. Fishers exact test användes vid jämförelser inom grupper då 

antalet respondenter blev för få för att kunna använda Chi två test. 

 

För att kunna använda testerna grupperades svarsalternativen och nya variabler skapades. 

Frågorna om hur motiverade, fokuserade och trötta eleverna kände sig och hur viktigt de 

tyckte att det var att äta en lagad måltid till lunch samt hur nöjda de var med sitt lunchval, var 

formulerade som påståenden. På dessa frågor skulle respondenterna ange på en skala mellan 1 

och 7 i vilken grad de höll med i påståendet, där 1 motsvarade “instämmer inte alls” och 7 

“instämmer helt”. Först grupperades 1-3 som “instämmer inte”, 4 som “varken eller” och 5-7 

som “instämmer”. Vid jämförelser inom grupper användes Fishers exact test och ett kriterium 

för detta test är att man måste ha en tabell med 2 x 2 fält. Därför omgrupperades 

variablerna  “instämmer” och jämfördes med “övriga”. Däremot grupperades frågan om hur 

trötta de kände sig tvärtom, där “instämmer inte” jämfördes med “övriga”, för att få de som 

inte var trötta för sig.  

 

Hur många gånger de åt lunch i skolans matsal och hur ofta de åt frukost och middag under en 

skolvecka grupperades som “sällan” (0-2 gånger/veckan) och “ofta” (3-5 gånger/veckan). 

Svarsalternativen till frågan om vad eleverna valde att äta om de inte åt i skolans matsal 

grupperades på två olika sätt; “inget” och “övriga alternativ” samt “snabbmat” och “övriga 

alternativ”. På frågan vad eleverna valde att äta av lunchen när de åt i skolans matsal gjordes 

följande gruppering; “den varma maten” och “den varma maten med tillbehör”. Elevernas 

intag av godis, snacks och sockersötade drycker grupperades ≤ 2 gånger/veckan som “lågt 

intag” och ≥ 3 gånger/veckan som “högt intag”. Hur många mellanmål samt hur många 

portioner frukt, bär och grönsaker eleverna åt grupperades som; “inget mellanmål/ingen 

portion” och “fler än 1 portion/mellanmål”. Hur ofta eleverna kände sig hungriga vid lunch 

och mätta efter lunch grupperades som följande; (alltid + ofta), (ibland), samt (sällan + 

aldrig). Vidare gjordes en omgruppering så att de som alltid eller oftast kände sig hungriga 

/mätta vid lunch jämfördes med övriga. De som svarade att de rökte eller rökte ibland 

grupperades som rökare och de som hade slutat eller inte rökte grupperades som icke rökare. 

Likadant grupperades snusare och icke snusare. Elevernas fysiska aktivitetsnivå grupperades 

≤ 1 gång/vecka som “låg aktivitetsnivå” och ≥2 gånger/vecka som “hög aktivitetsnivå”. 

Testerna gjordes för att undersöka samband mellan ovanstående grupperingar med kön och 

praktiska och teoretiska program.  
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Under datainsamlingen framgick det att eleverna i de praktiska programmen gick en 

lärlingsutbildning och var därmed ute på praktik halva studietiden, fördelat på 3-4 dagar i 

veckan. Dessa elever var därför inte i skolan så många dagar i veckan och som en konsekvens 

av detta hade de inte möjlighet att äta i skolans matsal lika ofta som eleverna i de teoretiska 

programinriktningarna. Att förutsättningarna var annorlunda mellan de olika 

programinriktningarna bör finnas i åtanke när deskriptiva data och resultat av jämförelserna 

presenteras i resultatdelen.  

3.5 Etiska aspekter 

De elever som deltog i pilotstudien fick veta att deras svar inte skulle ingå i huvudstudien. 

Deltagarna i pilotstudien och huvudstudien fick muntlig information om studiens syfte, att de 

var anonyma, att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta när de ville. De som 

ingick i huvudstudien fick även skriftlig information om detta i form av ett följebrev till 

enkäten (Bilaga 2). I brevet stod även att inga enskilda svar kommer att kunna utläsas i 

uppsatsen. Enkäten bedömdes inte vara av etisk känslig karaktär. 

 

4 RESULTAT 

4.1 Deltagare 

I studien deltog 82 elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet, varav två avbröt studien, vilket gav 

80 ifyllda enkäter. Det var en jämn könsfördelning men något fler elever gick på praktiskt 

inriktade program (Figur 1). Signifikant fler kvinnor gick i de teoretiska programmen medan 

fler män gick i de praktiska programmen (p<0,001). Det var enbart tre elever som definierat 

sig som annat kön, varför dessa inte ingick i jämförelsen mellan könen. 

 

 
Figur 1. Visar fördelningen mellan kvinnor (n=38), män (n=39) och annat (n=3) inom 

gymnasieskolornas programinriktningar. Data presenteras som antal. Stad i norra Sverige, 

höstterminen 2016. 

 
1. Analyserat med Chi två test. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Signifikant fler män gick på de praktiska 

inriktningarna (p<0,001). Två kvinnor angav ej vilket program de gick. Endast tre elever uppgav annat kön och 

var därför inte med i jämförelsen 
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4.2 Elevernas lunchvanor  

4.2.1 Lunchfrekvens i skolans matsal 

Av de 78 elever som åt lunch i skolans matsal, gjorde 40 det sällan (0-2 gånger/vecka) och 38 

det ofta (3-5 gånger/vecka). Signifikant fler kvinnor än män åt ofta i skolans matsal (p=0,008; 

Figur 2). Elever i teoretiska program åt signifikant oftare i skolans matsal än de i praktiska 

program (p<0,001).  

 

Figur 2. Visar hur ofta gymnasieeleverna åt i skolans matsal1, fördelat på kön och inriktning2. 

Data presenteras i antal. Stad i norra Sverige, höstterminen 2016 

 
1. Sällan (0-2 gånger/vecka) n=39 och ofta (3-5gånger/vecka) n=37. Två svarade inte på frågan om hur ofta de 

åt i skolans matsal. 
2. Teoretisk (n= 31) och praktisk (n=45). Två svarade inte på frågan om program. 
3.Signifikant fler kvinnor än män åt ofta i skolans matsal (p=0,008). Analyserat med Chi två test. 

Signifikansnivån sattes till p<0,05. De som svarat annat på kön var inte med i jämförelser mellan kön. 
4. Elever i teoretiska program åt oftare i skolans matsal än de i praktiska program (p<0,001). Analyserat med 

Chi två test. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

 

4.2.2 Vad åt eleverna oftast till lunch?  
 

Av de som oftast åt i skolans matsal (n=38) åt 36 den varma maten med eller utan tillbehör. 

Av dessa åt 15 enbart den varma maten, 15 den varma maten med sallad, tre den varma maten 

med smörgås och tre den varma maten med både smörgås och sallad. Av de resterande två åt 

en bara sallad och en bara smörgås. Det fanns inga signifikanta samband mellan de som åt den 

varma maten eller varma maten och tillbehör med kön och inriktning. Av de som sällan åt i 

skolans matsal (n=40) åt de flesta oftast snabbmat (n=13) eller matlåda (n=14). Resterande åt 

oftast färdig smörgås (n=4) eller sallad (n=1) medan fem elever oftast åt ingenting. Det fanns 
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inga signifikanta skillnader mellan de som åt snabbmat eller något annat och kön och 

inriktning. Det fanns heller inga signifikanta skillnader mellan de som valde att äta inget eller 

att äta något och kön och inriktning.  

4.3 Elevernas upplevelser av lunchen 

På frågan om hur ofta eleverna åt sig mätta svarade mer än hälften (n=47) att de oftast eller 

alltid åt sig mätta. Närmare en fjärdedel (n=19) åt sig mätta ibland och resterande (n=14) åt 

sig sällan eller aldrig mätta. Vid jämförelse mellan de som åt sig mätta under lunchen och de 

som inte gjorde det grupperade med de som ibland åt sig mätta, fanns det inga signifikanta 

skillnader då det kommer till hur trötta eleverna upplevde sig (p=0,574), hur fokuserade de 

kände sig (p=0,105) eller hur motiverade de var (p=0,218). Männen åt sig mätta signifikant 

oftare än kvinnorna (p=0,028) och elever på praktiska program åt sig signifikant oftare mätta 

än de på teoretiska program (p=0,022).  

 

Majoriteten av eleverna (n=46) tyckte att det var viktigt att äta en lagad måltid till lunch. Det 

var signifikant fler män än kvinnor (p=0,016), samt fler elever i de praktiska programmen än 

teoretiska (p=0,001) som tyckte att det var viktigt. Mer än hälften av eleverna (n=46) kände 

sig nöjda med vad de valde att äta till lunch. Elever i praktiska program var signifikant mer 

nöjda med vad de valde än elever i teoretiska program (p=0,008; Tabell 1). Jämförelser 

gjordes även med hur nöjda de var med sitt lunchval och hur viktigt de ansåg det vara att äta 

en lagad måltid till lunch. Bland de som sällan åt i skolans matsal och valde att äta något till 

lunch, var signifikant fler nöjda än de som oftast valde att inte äta något alls (p=0,007). Bland 

de som sällan åt i skolans matsal var också de som valde något annat än snabbmat signifikant 

mer nöjda med vad de valde än de som oftast åt snabbmat (p=0,01). Ytterligare jämförelser 

visade inga signifikanta samband.  

 

Tabell 1. Fördelning mellan gymnasieelevernas kön, programinriktning och hur ofta eleverna 

åt i skolans matsal i förhållande till hur viktigt de tyckte det var att äta en lagad måltid till 

lunch samt hur nöjda de var med vad de valde att äta till lunch. Data presenteras i antal och 

procent (%). Stad i norra Sverige, höstterminen 2016. 

 Viktigt2 Nöjd2 

Ej viktigt Varken 

eller 

Viktigt p-värde1 Ej 

nöjd 

Varken 

eller 

Nöjd p-värde1 

Hela 

gruppen 

17  

(21,3) 

17  

(21,3) 

46 

(57,5) 

 19 

(23,8) 

15  

(18,8) 

46 

(57,5) 

 

Kvinnor 
(n=38) 

11 12 15 0,016 12 7 19 0,346 

Män 
(n=39) 

6 5 28 7 7 25 

Teoretisk 
(n=32) 

12 9 11 0,001 13 5 14 0,008 

Praktisk 
(n=46) 

4 8 34 5 9 32 

Sällan3 
(n=40) 

7 6 27 0,176 6 9 25 0,139 

Ofta3 
(n=38) 

9 11 18 13 6 19 
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1. Analyserat med Chi två test. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Tre elever svarade annat på kön och var därför 

inte med i tester med kön. Två elever saknades i både testet med inriktning och sällan/ofta. 
2. Frågorna hade skalan 1-7 där 1=inte alls viktigt/nöjd och 7=viktigt/nöjd dessa omgrupperades till ej viktigt = 1-

3, varken eller = 4 och viktigt = 5-7. 
3. Hur ofta de åt i skolans matsal grupperades som; sällan (0-2 gånger/vecka) och ofta (3-5 gånger/vecka)  

 

4.4 Hur motiverade, fokuserade och trötta eleverna upplevde sig i 

relation till lunchvanor, tobak och fysisk aktivitet. 

Gällande hur trötta, fokuserade och motiverade eleverna upplevde sig på eftermiddagarna, 

kände sig majoriteten trötta (n=48) och ofokuserade (n=41) medan över en tredjedel kände sig 

omotiverade (n=24). Elever i teoretiska program var signifikant mer motiverade än elever på 

praktiska program (p=0,014; Tabell 2). Däremot sågs inga signifikanta samband med hur 

trötta, motiverade och fokuserade eleverna kände sig och lunchval, måltidsordning samt de 

livsmedelsval och livsstilsfaktorer som undersökts. 

Tabell 2. Fördelning mellan gymnasieelevernas kön, programinriktning och hur ofta eleverna 

åt i skolans matsal i förhållande till hur fokuserade, motiverade och trötta de kände sig. Data 

presenteras i antal och procent (%). Stad i norra Sverige, höstterminen 2016 

 Fokuserad2 Motiverad2 Trött2 

Ej 

fokuserad 

Varken 

eller 

Fokuserad p-värde1 Ej 

motiverad 

Varken 

eller 

Motiverad p-värde1 Ej 

trött 

Varken 

eller 

Trött p-värde1 

Hela 

gruppen 

41 

 (51,2) 

14 

(17,5) 

25 

 (31,3) 

 24  

(30) 

26 

(32,5) 

30 

 (37,5) 

 17 

(21,3) 

15 

(18,8) 

48 

(60) 

 

Kvinnor 
(n=38) 

23 6 9 0,323 7 12 19 0,079 5 7 26 0,134 

Män 
(n=39) 

17 8 14 15 13 11 12 8 19 

Teoretisk 
(n=32) 

16 6 10 0,980 6 8 18 0,014 6 4 22 0,303 

Praktisk 
(n=46) 

24 8 14 17 18 11 11 11 24 

Sällan3 
(n=40) 

21 8 11 0,778 13 15 12 0,403 10 10 20 0,160 

Ofta3 
(n=38) 

19 6 13 10 11 17 6 5 27 

1 Analyserat med Chi två test. Signifikansnivån sattes till p<0,05.Tre elever svarade annat på kön och var därför 

inte med i tester med kön. Två elever saknades i både testet med inriktning och sällan/ofta. 
2 Frågorna hade skalorna 1-7 där 1=inte alls fokuserad/motiverad/trött och 7= fokuserad/motiverad/trött. Dessa 

omgrupperades till ej fokuserad/motiverad/trött = 1-3, varken eller = 4 och fokuserad/motiverad/trött = 5-7. 
3. Hur ofta de åt i skolans matsal grupperades som följande; Sällan (0-2 gånger/vecka) och ofta (3-

5gånger/vecka) 

 

4.5 Måltidsordning, livsmedelsval, tobak och fysisk aktivitet 

4.5.1 Frukost, middag och mellanmål 
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Närmare hälften av eleverna åt frukost varje dag (n=34), samtidigt fanns det elever som aldrig 

(n=12) åt frukost under skolveckan. Mer än hälften (n=57) åt middag varje dag och det var 

ingen som aldrig åt middag. Mer än hälften (n=49) åt mellanmål en eller fler gånger varje dag 

medan 30 elever inte åt något mellanmål alls. De som oftast åt i skolans matsal åt signifikant 

fler mellanmål än de som sällan åt i skolans matsal (p=0,002). Inga övriga signifikanta 

samband med frekvenser av ovanstående måltider och kön, inriktning, lunchval eller hur ofta 

de åt lunch i skolan. 

4.5.2 Frukt och bär samt grönsaker 

Totalt åt 46 elever minst en portion frukt eller bär varje dag medan 33 inte åt frukt eller bär 

alls. Det var 60 elever som åt minst en portion grönsaker varje dag och 18 åt inga grönsaker. 

Kvinnorna åt signifikant fler portioner frukt och bär än männen (p=0,017) och eleverna i de 

teoretiska programmen åt signifikant mer frukt och bär än de i praktiska programmen 

(p=0,044). De som ofta åt i skolans matsal åt signifikant mer frukt och bär än de som sällan åt 

i matsalen (p=0,003). Bland de som sällan åt i skolans matsal fanns en skillnad mellan de som 

oftast åt snabbmat och de som valde att äta något annat. De som oftast åt snabbmat åt frukt 

och bär i mindre utsträckning än de som valde att äta något annat (p=0,022). Inga andra 

signifikanta samband fanns mellan frukt-, bär- och grönsakskonsumtion och kön, inriktning, 

lunchval och hur ofta de åt lunch i skolan.  

4.5.3 Godis, snacks och sockersötade drycker 

Intaget av sockersötade drycker, godis och snacks grupperades som; lågt (0-2ggr/vecka) och 

högt (≥3ggr/vecka). Av eleverna hade 43 ett lågt intag av sockersötade drycker och 36 ett 

högt intag. Gällande godis och snacks hade 55 elever ett lågt intag och 24 ett högt. Elever som 

hade ett lågt intag av godis tyckte att det var viktigare att äta en lagad måltid till lunch, än de 

med högt intag (p=0,005). Bland de som sällan åt i skolans matsal fanns en skillnad mellan de 

som oftast åt snabbmat och de som valde att äta något annat. De som oftast åt snabbmat åt 

signifikant mer godis och än de som valde att äta något annat (p=0,017). Inga andra 

signifikanta samband fanns mellan intaget av sockersötade drycker, godis och snacks och kön, 

inriktning, lunchval eller hur ofta de åt lunch i skolan.  

4.5.4 Tobak och fysisk aktivitet 

Rökare grupperades; rökare (rökare + röker ibland) och icke rökare (röker inte + har slutat). 

Snusare grupperades likadant. Det var 33 som rökte och 46 som inte rökte. Signifikant fler 

rökte i de praktiska programmen än i de teoretiska (p=0,002). De som inte rökte var 

signifikant mer nöjda med sitt lunchval än de som rökte (p=0,027). Det var 29 som snusade 

och 51 som inte snusade. Signifikant fler snusade i de praktiska programmen än i de 

teoretiska programmen (p=0,001). Sammantaget var det 40 elever som använde tobak och 39 

som var tobaksfria, eftersom en del elever både rökte och snusade. De om inte snusade åt 

signifikant oftare i skolans matsal än de som snusade (p=0,008). Inga ytterligare samband 

fanns mellan rökning, snusning och kön, inriktning, lunchval eller hur ofta eleverna åt i 

skolans matsal.  

Fysisk aktivitetsnivå grupperades; låg (≤ 1 gånger/vecka) och hög (≥ 2 gånger/vecka). Det var 

31 elever med låg fysisk aktivitet och 47 med hög. Inga signifikanta samband fanns mellan 

fysisk aktivitetsnivå och kön, inriktning, lunchval eller hur ofta de åt i skolans matsal.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Fördelarna med att välja en kvantitativ enkätstudie som metod var att vi kunde kartlägga 

gymnasieelevernas lunchvanor samt undersöka samband och göra jämförelser mellan grupper, 

vilket vi inte hade kunnat göra med en kvalitativ studie. En annan fördel med denna metod 

jämfört med en kvalitativ metod är att intervjuareffekten blir mindre (15, sid 206-207). Enligt 

vår erfarenhet är en nackdel med enkäter att man inte kan ändra frågorna i efterhand om det 

framkommit något intressant som man vill titta närmare på.  

 

Eftersom vi inte valt ut skolorna slumpmässigt är urvalet inte heller slumpmässigt och våra 

resultat är därför inte representativa för populationen (16, s 29). Dessutom var antalet 

deltagare i studien för få för att vara representativa för alla gymnasieelever i Sverige. 

Fördelningen mellan teoretisk och praktisk inriktning skiljde sig också jämfört med övriga 

landet. I denna studie var fördelningen av elever mellan teoretisk och praktisk inriktning 

40/60% istället för 60/40% som det var i Sverige 2015/2016 (17). För att kunna få ett mer 

representativt resultat skulle vi istället ha valt en webbenkät som distribuerades ut till samtliga 

gymnasieelever i årskurs två och tre i aktuell kommun, förutsatt att vi skulle få en hög 

svarsfrekvens. Detta var dock inte möjligt då det inte hade rymts inom tidsramarna för denna 

studie. Däremot kunde vi med våra resultat kartlägga hur det såg ut i de skolor vi valt ut samt 

jämföra om det fanns skillnader eller likheter med våra resultat och tidigare studier. 

 

Som tidigare nämnts framgick det under datainsamlingen att eleverna i de praktiska 

programmen på dessa skolor var ute på praktik halva studietiden, då tre till fyra dagar i 

veckan. Detta har sannolikt påverkat resultatet eftersom förutsättningarna var annorlunda för 

dessa elever. De var inte i skolan i samma utsträckning som elever i andra praktiska program 

samt gymnasieelever generellt. De hade därför inte möjlighet att äta i skolans matsal lika ofta 

och hade därför inte samma utbud vid val av lunch och tillbehör såsom salladsbuffé samt 

mellanmål. Lunchvanorna kan därför ha sett annorlunda ut samt andra aspekter som hur trötta, 

motiverade eller fokuserade de kände sig. Eleverna i de praktiska programmen anser vi av 

dessa anledningar kunna vara representativa för elever i andra lärlingsprogram men inte för 

andra praktiska program eller gymnasieelever generellt. Då majoriteten av eleverna i 

teoretiska program var kvinnor och majoriteten i praktiska program var män hade det varit 

önskvärt med en jämnare könsfördelning mellan programmen. Detta för att möjliggöra 

rättvisande jämförelser mellan könen och för att se om resultaten var kopplade till program 

eller kön. 

 

Vi valde en pappersenkät för att snabbare få in svaren samt för att svarsfrekvensen skulle 

kunna bli högre, om vi delade ut enkäten på plats i klassrummet, än om eleverna skulle 

behöva gå in på webben för att svara (15, s. 204-205). Detta stärker reliabiliteten då vi vet att 

det var gymnasieelever som fyllde i enkäterna och ingen annan, då detta annars kan vara ett 

problem med enkäter (15, s. 270). En annan fördel med pappersenkäten var att vi på plats 

kunde ge information om studien och svara på frågor, vilket inte är möjligt med en webbenkät 

(15, s. 207). En negativ aspekt med pappersenkäten var att det blev internt bortfall på många 

frågor vilket kunde ha undvikits med en webbenkät. Med en webbenkät hade vi valt att göra 

inställningar så att alla frågor behövde besvaras innan inlämning av enkäten var möjlig, samt 

att färre eller fler alternativ inte hade kunnat anges än vad som stod angivet. Ytterligare en 
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fördel med webbenkäter är att man slipper manuell inmatning av svaren och därmed minskar 

risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.  

 

Reliabiliteten och validiteten kan ha påverkats av att eleverna fått information av sina lärare 

att vi var dietiststudenter. Tanken var att de enbart skulle veta att vi kom från Umeå 

universitet för att undvika en så kallad intervjuareffekt (15, s. 206). Det kan ha lett till att de 

inte svarat helt sanningsenligt på frågor om deras kostvanor. Ingen anledning ses till varför de 

medvetet inte skulle ha svarat sanningsenligt men det kan tänkas att de omedvetet kan ha gjort 

så om de känt att enkäten var ointressant för dem (15, s. 269-270). Under datainsamlingen satt 

eleverna nära varandra i klassrummet vilket kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten (15, 

s. 270). Detta genom att de kan ha känt sig iakttagna av sina bordsgrannar och inte velat svara 

helt sanningsenligt eller genom att de på andra sätt blivit påverkade av varandra.  

 

En pilotstudie utfördes vilket gav möjligheten att rätta till brister i enkäten innan själva 

huvudstudien och därmed stärka validiteten (15, s. 202). Trots detta upptäcktes brister vid 

inmatningen av svaren. Vad som saknades och kan vara av betydelse för resultatet var en 

definition av begreppen godis och snacks. Utan definition lämnas frågan öppen för egna 

tolkningar vilket kan ha påverkat svaren. Vad som också kan vara av betydelse för resultatet 

var frågan om konsumtionen av sockersötade drycker. Till skillnad från förra frågan fanns 

exempel på vad som ryms inom begreppet såsom läsk, saft och energidryck. Däremot kan 

eleverna i all hast svarat att de drack läsk, oavsett om den var sockersötad eller light. Därför 

hade det varit bra om det funnits ett förtydligande att det inte gällde lightläsk eller att en fråga 

om konsumtion av lightläsk hade lagts till. Ett förtydligande hade behövts på frågan om hur 

viktigt de ansåg det vara att äta en lagad måltid till lunch, då ingen definition fanns på lagad 

måltid. Något som hade gett en djupare insyn i gymnasieelevers lunchvanor hade varit en 

fråga om hur många gånger under skolveckan de åt lunch totalt sett, inte bara hur ofta de åt i 

skolans matsal, då detta kunde ha gett andra resultat. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Lunchvanor och hur eleverna upplevde sig motiverade, fokuserade och trötta 

Det var 40 elever som sällan åt lunch i skolans matsal och 38 som ofta åt i matsalen. De som 

ofta åt i skolans matsal valde oftast att äta den varma maten med eller utan tillbehör. De som 

sällan åt i skolans matsal valde oftast att äta en medhavd matlåda eller snabbmat. Tidigare 

studier på barn har visat att lunchen kan ha betydelser på kognitiva funktioner. Att välja en 

hälsosam lunch har visat sig mer fördelaktig för läshastigheten jämfört med en medhavd (10). 

Att äta skollunch var också mer fördelaktigt för arbetsminnet (11) och reaktionsförmågan (12) 

jämfört med att hoppa över lunchen. Mot bakgrund av dessa tidigare studier var syftet i vår 

studie att undersöka om gymnasieelevers lunchvanor hade något samband med hur 

motiverade, fokuserade och trötta de upplevde sig i skolan. Några sådana samband hittades 

inte i vår studie vilket delvis kan förklaras av att det var för få respondenter för att någon 

skillnad kunde utläsas. Däremot såg vi att mer än hälften av eleverna upplevde sig trötta, 

hälften var ofokuserade och en tredjedel var omotiverade. Att många ungdomar är trötta i 

skolan stöds också i en annan studie, gjord på högstadieelever, vilken tar upp sömnvanor och 

dygnsrytm som orsak till detta (18). Sömnvanor är ett område som vi inte berört i vår studie 

men som kan påverka hur trötta och fokuserade eleverna känner sig. Studien menar att det kan 

ha att göra med att ungdomar har en annan dygnsrytm vilket innebär att de somnar senare på 

kvällen och därför inte får tillräckligt mycket sömn under natten (18). Studien visar även att 

de elever som varit trötta på förmiddagen känt sig mindre trötta efter lunch och att lunchen 
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kan ha en positiv påverkan på elevernas trötthet. Vidare visar studien att ungdomar blir 

tröttare ju äldre de blir. Det skulle kunna vara så att gymnasieelever i grunden är tröttare än 

högstadieelever och därför inte påverkas av lunchen i samma utsträckning.  

5.2.2. Måltidsordning, livsmedelsval och upplevd motivation, fokus och trötthet 

Vidare undersöktes huruvida måltidsordning och livsmedelsval hade ett samband med 

upplevd motivation, fokus och trötthet. Inga sådana samband hittades mellan dessa faktorer i 

vår studie. Däremot har tidigare studier på barn och ungdomar visat att sockersötade drycker 

(2, 4-7), snabbmat, frukt och grönsakskonsumtion (2, 4), samt frukostvanor (6, 8, 9) och 

måltidsordning (2, 6, 7) hade en påverkan på elevernas prestation i skolan. Att regelbundet äta 

frukost har visat positiva effekter i skolan (9) men det framkom i vår studie att frukosten trots 

det, var en måltid som många hoppade över i någon utsträckning. Att frukosten är en måltid 

som många hoppar över stöds även i en norsk studie på ungdomar (6). En annan studie har 

visat att om man hoppat över frukosten så kompenseras inte det förlorade energiintaget vid 

lunch eller totalt under dagen (19). Därför tänker vi att om eleverna hoppar över frukosten, får 

ett för lågt energiintag under dagen, så kan det leda till att de upplever sig mer trötta, mindre 

motiverade och mindre fokuserade. Dock, som vi nämnde ovan, hittades inga samband i vår 

studie mellan frukostfrekvens och motivation, fokus och trötthet.  

5.2.3 Kön och inriktning med lunchvanor, livsmedelsval och måltidsordning 

Vidare jämförelser gjordes för att undersöka om lunchen hade något samband med 

livsmedelsval och måltidsordning. De som oftast åt i skolans matsal åt signifikant fler 

mellanmål samt frukt och bär än de som sällan åt i matsalen. Många av de som sällan åt i 

skolans matsal valde ofta att äta snabbmat till lunch. De som oftast åt snabbmat var även de 

som åt mindre frukt och bär och mer godis än de som inte åt snabbmat. Det som är viktigt att 

tänka på gällande resultaten, är att majoriteten av de som sällan åt i skolans matsal var elever i 

praktiska program och de som ofta åt i matsalen var från teoretiska program. Dessutom var 

majoriteten av eleverna i praktiska program män, medan majoriteten av eleverna i teoretiska 

program var kvinnor. Anledningen till att dessa skillnader sågs gällande intag av mellanmål, 

frukt och bär samt godis kan vara en fråga om tillgänglighet då eleverna hade tillgång till 

olika utbud beroende på om de var på praktik eller befann sig i skolan. Vad som framkom i 

vår studie var ett generellt lågt intag av frukt, bär och grönsaker och att kvinnorna åt frukt och 

bär i större utsträckning vilket stöds av tidigare forskning (6, 20-22). En svensk studie på 15-

åringar, visade att 49,5 % av tjejerna åt frukt och grönsaker dagligen medan enbart 34,4% av 

killarna gjorde det (20). Det framkom också i vår studie att eleverna i de teoretiska 

programmen åt frukt och bär i större utsträckning än i de praktiska. Det kan därför vara svårt 

att veta om det är kopplat till kön eller programinriktning, då majoriteten i teoretiska program 

är kvinnor. Med tanke på de tidigare studierna verkar det dock vara kopplat till kön.  

En ytterligare intressant aspekt gällande skillnader mellan kön var att männen åt sig mätta i 

större utsträckning jämfört med kvinnorna. Äter man sig inte mätt tänker vi att portionen kan 

ha varit för liten. Tidigare studier har visat att små portioner ansågs vara feminint (23) och 

detta tänker vi fortfarande kan vara aktuellt. Det kan även vara ett resultat av medias 

förmedling av kvinnoidealet (24) som säger att kvinnor ska vara smala och vi tänker att det 

kan vara en ytterligare förklaring till att kvinnorna inte åt sig mätta i samma utsträckning.  
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5.2.4 Tobaksvanor och fysisk aktivitet 

Ungefär 50 % av eleverna i vår studie var tobaksanvändare. Detta skiljer sig vid jämförelse 

med landet i övrigt, som har visat på 24 % (25). Det har också visat att det är fler män än 

kvinnor som snusar, men att rökning är lika vanligt hos båda könen. Vår studie hittade dock 

inga signifikanta samband mellan kön och tobaksanvändande.  

I vår studie var det 31 elever av 78 som hade en låg fysisk aktivitet. Vid jämförelser mellan de 

med hög- respektive låg fysisk aktivitet och hur trötta, motiverade och fokuserade eleverna 

upplevde sig fanns ingen signifikanta skillnad. En tidigare studie har visat att fysisk aktivitet 

var positivt för prestationen i skolan (4), och vår förväntning var att det även i denna studie 

skulle ses en skillnad. Antalet deltagare i denna studie skulle kunna vara anledningen till att 

ingen skillnad sågs både gällande fysisk aktivitet och tobaksvanor. I en större studie skulle det 

kunnat se annorlunda ut. 

5.3. Samhällsrelevans 

Gymnasieelever i dagens samhälle är nästa generation vuxna som ska ut på arbetsmarknaden. 

Att eleverna var trötta och ofokuserade kan ge dem en dålig förutsättning för ett bra lärande 

vilket i förlängningen tänker vi kan leda till sämre resultat i skolan. Dock såg vi inte i vår 

studie några samband mellan upplevd trötthet, fokus och olika kostfaktorer. Då en tredjedel av 

eleverna saknade slutbetyg 2014 (1), tycker vi att fler studier behövs för att undersöka orsaker 

bakom detta samt om elevernas upplevda trötthet kan påverka studieresultatet.  

6 SLUTSATS 

Majoriteten av eleverna kände sig trötta och ofokuserade i skolan, men inga samband fanns 

mellan deras lunchvanor och huruvida de upplevde sig trötta, motiverade och fokuserade.  

Dock sågs att mindre gynnsamma lunchvanor var associerade med mindre hälsosamma 

livsmedelsval. De som sällan åt i skolans matsal åt mindre frukt och bär. De som valde 

snabbmat till lunch var också de som i större utsträckning åt mindre frukt och bär samt mer 

godis. Fler och större studier behövs för att undersöka gymnasieelevers lunchvanor. 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

TD och AH har tillsammans planerat och genomfört studien samt författat uppsatsens 

samtliga delar.  

8 TACK 

Ett stort tack till gymnasieskolorna och eleverna som hjälpt oss med denna studie. 
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Gymnasieelevers lunchvanor 
Läs frågorna noga och välj det alternativ som passar dig bäst. Vänligen svara på alla 

frågor. 

 

1. Kön? 

Kvinna Man Annat 
 

2. Vilket program går du? _____________________________ 

 

3. Vilken årskurs går du? 

 

Åk 2 Åk 3  

 

 

Följande frågor (4-14) gäller bara lunchen du äter under skoltid 

4. Under en vanlig skolvecka (mån-fre), hur många gånger äter du skollunch i skolans matsal? 

 
Aldrig 

 
1ggr 

 
2ggr 

   
3ggr 

 
4ggr 

 
Alltid            Svarade du alltid så gå vidare till fråga 6 

 

 

5. När du inte äter lunch i skolans matsal vad äter du oftast istället? Ange endast ett alternativ 

 
Inget 

 
Snabbmat (t.ex burgare, pizza)  

 
Färdig macka, fylld baguette 

 
Sallad 

 
Snacks/godis 

 
Annat, vad_______________________ 

 

 

6. När du äter i skolans matsal vad äter du? Kryssa i det eller de alternativ du vanligtvis äter. 

Det går bra att ange fler än ett alternativ. 

Den varma maten Sallad Smörgås 
 

 

7. Under vilket tidsintervall börjar du oftast äta din lunch? Ange endast ett alternativ 

Före 11:00 11:00-11:59 12:00-13:00 Efter 13:00 
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8. Är du hungrig när det är dags för lunch? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 

 

9. Hur ofta äter du tills du blir mätt? 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden på en skala från 1-7, 
 där 1= instämmer inte alls och 7= instämmer helt 

 

10. Jag är nöjd med det jag väljer att äta till lunch under skoltid 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

 

11. Det är viktigt för mig att äta en lagad måltid till lunch 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

 

12. Jag känner mig trött på eftermiddagslektionerna 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

 

13. Jag känner mig fokuserad på eftermiddagslektionerna  

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

 

14. Jag känner mig motiverad i skolan 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 
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Frågor om din livsstil 

15. Hur ser din boendesituation ut? 

 
Bor hos föräldrar/förälder 

 
I egen lägenhet 

 
Studenthem 

 
Annat_______________________ 

 

 

16. Röker du? 

 

Nej Ja Ibland Har slutat 
 

 

17. Snusar du? 

 

Nej Ja Ibland Har slutat 
 

 

18. Hur många gånger under skolveckan (mån-fre) äter du..? 

 Aldrig 1ggr 2ggr 3ggr 4ggr Alltid 
 
Frukost 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Middag 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

19. Hur ofta dricker du sockersötade drycker som t.ex: läsk, saft, energidryck? 

 
Aldrig 

 
<1 ggr/vecka 

 
1-2 ggr/vecka 

 
3-4 ggr/vecka 

 
5-6 ggr/vecka 

 
Varje dag 

 
Flera ggr/dag 

 

 

 

20. Hur ofta äter du godis/snacks? 

 
Aldrig 

 
<1 ggr/vecka 

 
1-2 ggr/vecka 

 
3-4 ggr/vecka 

 
5-6 ggr/vecka 

 
Varje dag 

 
Flera ggr/dag 

 

 
 

Fortsättning nästa sida 
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21. Hur många tillfällen i veckan utför du någon form av fysisk aktivitet (som varar 30 minuter 

eller längre) då du byter om och blir svettig? 

≤1 2-3 4-5 ≥6 
 

 

22. Hur många mellanmål äter du oftast under en dag? 
(Mellanmål är ett mindre mål mat som äts mellan huvudmålen frukost, lunch eller middag. T.ex. en frukt eller grönsak, fil och 

flingor, smoothies, keso med frukt. Godis och snacks räknas inte som mellanmål.) 

0 1 2 ≥3 
 

 

23. Hur många portioner frukt/bär äter du oftast varje dag? (1 portion= 1 frukt eller 1 dl bär) 

0 1 2 ≥3 
 

 

24. Hur många portioner grönsaker äter du oftast varje dag? (1 portion= 1 rejäl näve) 

0 1 2 ≥3 
 

 

 

 

Har du några övriga synpunkter är du välkommen att lämna dem här: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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(Stad i norra Sverige), September 2016 
 

 

 

En enkätstudie om gymnasieelevers lunchvanor och upplevda motivation, 

ork och koncentration i skolan. 

 
Vi som utformat den här enkäten är två studenter vid Umeå universitet. Enkäten är en del av 
vårt examensarbete och handlar om att undersöka gymnasieelevers lunchvanor och upplevd 
ork och koncentration i skolan. I studien ingår ca 100 elever på (skolans namn) och (skolans 
namn). Studien utförs på dessa skolor eftersom det finns en stor variation av program, för att 
få en så stor spridning av respondenter som möjligt. 

Enkäten är helt frivillig och besvaras anonymt men eftersom du är unik och dina svar inte kan 
ersättas av någon annans, hoppas vi att du vill ta dig tid att svara på enkäten. De svar du 
lämnar kommer att sammanställas i tabeller och diagram och inget enskilt svar kommer att 
kunna utläsas. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i undersökningen och då ingår 
inte dina svar i resultatet. 
Har du frågor kring enkäten, tveka inte att fråga oss. 

Tack på förhand för din medverkan! 
 

Med vänlig hälsning 
 

Anette Hellberg och Therese Dalgren 
 

 


