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Sammanfattning 

I den här studien undersöks det om en missad skollunch kan påverka den kognitiva förmågan 

hos elever i åldrarna 15-16 år. Tidigare studier visar på ett signifikant samband mellan glukos 

och kognitivförmåga och där ifrån har teorin hämtats. Undersökningsmetoden som användes 

var ett randomiserat experiment där deltagarna delades in i en experiment- och en kontroll-

grupp. Experimentgruppen fick inte äta någonting efter kl 10.00 fram tills testningen medan 

kontrollgruppen fick äta som vanligt. Före testet fick eleverna svara på ett formulär om sina 

matvanor, studiemotivation och betyg för att jag skulle kunna se hur elevernas matvanor kor-

relerar med elevernas betyg. Efter detta testades elevernas kognitiva förmåga kl 13.15 via ett 

egenkonstruerat kognitivt test. Experimentet visade inte några signifikanta skillnader i kogni-

tiv förmåga mellan experiment- och kontrollgruppen. Något intressant som visade sig var 

dock att det fanns ett samband mellan matvanor och elevernas betyg. Elever som åt mer re-

gelbundet hade i genomsnitt bättre betyg. 

Abstract 

In this study I wanted to examine if a missed school lunch could affect students cognitive 

ability. The students were in the age of 15-16 years old. Previous studies show that there is a 

significant connection between glucose and cognitive ability and from those I have based my 

theory.  For this thesis a randomized experiment have been used where the participants were 

divided into two groups one experiment- and one control group. The experiment group was 

not supposed to eat anything after 10.00 am prior to the testing and the control group was 

permitted to eat as normal. Before the test the students answered a form about their food hab-

its, school motivation and grades so I could see if their food habits could affect their grades. 

After that the students were tested in their cognitive ability at 13.15 pm trough a cognitive test 

constructed by me. The experiment didn’t show any significant difference between the ex-

periment group and the control group. One interesting connection was however found be-

tween the student’s food habits and their grades, students that ate more regularly had signifi-

cant better grades.  
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Inledning 

Med den här uppsatsen vill jag undersöka vilka konsekvenser en missad skollunch har för den 

kognitiva förmågan hos elever i åldrarna 15-16 år. Bakgrunden till att jag valde att undersöka 

detta beror på att jag som blivande idrottslärare vill veta hur studieprestationen i skolan på-

verkas, om eleverna beslutar sig för att hoppa över skollunchen. 

Med kognitiv förmåga avses förmågan att ta in information, bearbeta den och slutligen 

agera utifrån den information man tagit in och bearbetat. I kognitiv förmåga ingår det t ex 

förmågan att minnas information, association, språkkunskaper, uppmärksamhet, perception, 

återhämtning och problemlösning. Individer presterar olika bra på kognitiva tester utifrån de 

resurser de har att tillgå. Resurserna som en individ har att tillgå är olika utifrån deras biolo-

giska förutsättning och de erfarenheter de förvärvat genom åren. Med erfarenheter menas t ex 

en utbildning och den uppväxt miljö som kan ha stimulerat eller hämmat en individs kognitiva 

förmåga, (Isaacs & Oats, 2008). 

Tillsammans utgör dessa resurser individens kognitiva förmåga. Kognitiv förmåga jäm-

förs ofta med intelligens eller ”IQ” (intelligence quota) som är summan av en individs med-

födda egenskaper och förvärvade erfarenheter. De medfödda egenskaperna och senare erfa-

renheter går ofta hand i hand då medfödda egenskaper ofta påverkar de erfarenheter en indi-

vid förvärvar. Det vill säga en individ som föds med en hög intelligens dras ofta till en miljö 

som stimulerar och utvecklar individens redan medfödda intelligens, (Isaacs & Oats, 2008). 

Förutom medfödda gener och erfarenheter finns det andra faktorer som påverkar den 

kognitiva förmågan. Sjukdomar som diabetes, B- vitamin brist, problem med sköldkörteln och 

kardiovaskulära sjukdomar kan alla påverka den kognitiva förmågan om de inte behandlas, 

(Wahlin, 2004). Om nutrition och matvanor påverkar den kognitiva förmågan har det än så 

länge inte forskats mycket om. Forskning om sambandet mellan glukos (blodsocker) och 

kognition har det tidigare forskats om och ett antal rapporter nedan visar resultaten ifrån dessa 

undersökningar. 

En tidigare studie visade på positiva effekter av glukos när man testade deltagarnas kog-

nitiva förmåga. Hälften av deltagarna fick inta en dryck som innehöll socker och kontroll-

gruppen fick ett placebo innehållande sötningsmedel. Experimentet visade att så länge  
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försöksgruppens blodsocker var högre än kontrollgruppens så presterade de bättre i ett min-

nestest, (White, 1998). 

I en annan undersökning där 80 studenter deltog blev de tillsagda att hoppa över frukos-

ten innan de skulle genomföra ett minnestest. Experimentet använde sig av pretest – posttest 

design och därför testades alla studenterna i ett minnestest i början. Efter testet fick hälften av 

studenterna en dryck innehållande glukos och den andra gruppen gav man en placebodrink 

med sötningsmedel. Därefter genomfördes minnestestet igen och resultaten visade att innan 

dryckerna tillfördes var det inga signifikanta skillnader grupperna emellan. Men i det andra 

eftertestet visade det sig att studenterna som drack glukosdrinken hade signifikant bättre re-

sultat än de som druckit sötningsmedlet, (Morris & Sarll, 2001). 

Testen visar att en missad måltid kan ha en negativ inverkan på en individs prestationer i 

ett kognitivt test, (Morris & Sarll, 2001). Varför vet man inte men en trolig orsak kan vara om 

kroppen saknar glukos så måste kroppen använda sparat glukos vilket i sin tur kan påverka 

den kognitiva förmågan. T ex vid intag av en dryck innehållande glukos blir upptaget mer 

stabilt än om kroppen måste använda sig av tidigare lagrad glukos, vilket kan påverka hor-

monbalansen i kroppen. Det i sin tur skulle kunna påverka den kognitiva förmågan negativt,  

Glukos kan alltså vara ett enkelt medel för att höja den kognitiva förmågan vid en mis-

sad måltid (Morris & Sarll, 2001). Om studenter, skolelever eller andra personer som ska 

prestera kognitivt har missat frukosten eller middagen före t ex en tentamen kan de eventuellt 

höja sin kognitiva förmåga genom att inta en energidryck eller någon form av sötsak inne-

hållande socker. Problemet med glukos är dock att det får blodsockret att skjuta i höjden un-

der en kortare tid för att sedan sjunka snabbt igen, (Martin & Benton, 1999). Detta kan med-

föra att om intaget av glukos avtar när en längre tid av tentamen återstår hinner blodsockret 

sjunka och prestationerna kan därför försämras om ny glukos inte tillförs, (Mahoney, Taylor, 

Kanarek & Samuel, 2005) 

Något som fortfarande saknas inom tidigare forskning är konsekvenserna av andra typer 

av näringsämnen så som kolhydrater med lågt glykemiskt index, vitaminer, proteiner och fett-

syror, (Lunn & Theobald, 2006). Tidigare forskning har gjorts om hur fettsyror påverkar den 

kognitiva förmågan men forskarna är oense om friska individer påverkas kognitivt av fettsy-

rorna under kortare perioder. Forskning har också gjorts med barn och äldre som har kogniti-

va hinder och sjukdomar men resultaten är än så länge vaga. 
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Enligt tidigare studier så är på kort sikt kolhydrater den enda näringskällan, som rim-

ligtvis kan påverka den kognitiva förmågan (Kennedy & scholey, 2000). Den här slutsatsen 

dras utifrån att under den korta tid eleverna avstår ifrån mat är kolhydrater den enda närings-

källa som kan påverka kroppen så pass mycket att det kan inverka negativt på den kognitiva 

förmågan. Förklaringen till det är att avsaknad av kolhydrater kan snabbt påverka korttids-

minnet och därför hindra bearbetning av information, Dock utesluts här inte droger och andra 

stimulanta medel som t ex koffein, guana eller liknande medel vilka alla kan påverka den 

kognitiva förmågan positivt, (Martin & Benton, 1999). 

Den tidigare forskning som gjorts inom ämnet har använt sig av minnestester i form av 

Listening Span Test, Digit Symbol Substitution och Controlled Oral Word Association (Mor-

ris & Sarll 2001). Därför är det svårt att predicera konsekvenser av glukos på den numeriska, 

problemlösande och andra liknande kognitiva förmågor. Dock har jag valt att komplettera 

mitt test med frågor inom dessa områden för att bredda testets spann inom den kognitiva för-

mågan. Tidigare tester visade att den förmåga som var mest känslig vid påverkan av glukos 

var nämligen minnesförmågan och därför har ovanstående forskning använt sig av tester just 

av denna karaktär, (White, 1998). 

Forskningen visar alltså att under vissa omständigheter kan en missad frukost påverka 

den kognitiva förmågan negativt hos studenter. Framförallt visade testerna att glukos och 

blodsockerhalten var den avgörande faktorn som visade på signifikanta resultat i prestationen 

mellan grupperna, (Hoyland & Lawton, 2008). Det kan dock antas att tiden mellan målen är 

betydligt längre vid en missad frukost än en missad lunch eftersom man före frukosten antag-

ligen inte ätit sedan föregående dag. Vid en missad lunch däremot kan individen ändå ha ätit 

en frukost några timmar innan. De stora skillnader som setts tidigare inom forskningen har 

varit effekterna på korttidsminnet och verbala associationer i samband med missad frukost. 

För effekterna av vanlig mat är resultaten ojämna och vidare forskning behövs framförallt på 

protein, fett och komplexa kolhydrater för att se deras effekter på den kognitiva förmågan. 

Vad forskningen säger om hur matvanor kan påverka elevernas betyg så finns det inga 

tidigare undersökningar i de tillgängliga databaserna. De undersökningar som gjorts är endast 

gjorda på den kognitiva förmågan och inte på elevers betyg som helhet. Därför är teorin om 

huruvida matvanor kan påverka elevernas betyg baserad på de tidigare undersökningar som 

tittat på sambandet mellan matvanor och kognitiv förmåga. På grund av de tidigare studier 

som visat på samband mellan framförallt frukost och glukos så finns möjligheten att elevernas 
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betyg också på längre sikt kan bli påverkade av elevernas matvanor. Eftersom den kognitiva 

förmågan spelar en vital roll vid inlärning, via arbetsminnet, korttidsminnet och vid det spa-

tiala igenkännandet så kan kanske elevernas inlärning och då också kunskap bli lidande, (Ma-

honey, Taylor, Kanarek & Samuel, 2005). 

 

Syfte, hypotes och frågeställning 

Utifrån tidigare forskning inom området kan det antas att glukos och eventuellt andra närings-

ämnen kan påverka den kognitiva förmågan hos elever i skolan. Vid samtal av flertalet lärare 

vid olika skolor och egna erfarenheter ifrån skoltiden finns det ett flertal elever som dagligen 

hoppar över lunchen på skolan trots att den är ”gratis”. Maten på olika skolor kommer ifrån 

olika kök och det är därför svårt att avgöra vad elever allmänt tycker om skolmaten i Sverige. 

Ofta erbjuds alternativ till dagens lunch i form av sallad, bröd och annan dryck men via sam-

tal med kökspersonal och elever visar det sig ändå att flertalet elever hoppar över skollunchen, 

för att istället äta mat senare under dagen hemma. Kan det inverka negativt på deras skolgång 

och betyg? 

Syftet med undersökningen var att ta reda på konsekvenserna som en missad skollunch 

kan medföra på elevernas kognitiva förmåga i åldrarna 15-16 år. Med tidigare forskningsre-

sultat vore det därför intressant att se hur eleverna påverkas i skolan om de inte äter tillräck-

ligt under en lunch.  

De hypoteser jag har valt att försöka besvara är: 

 H1 En missad skollunch inverkar negativt på elevers kognitiva förmåga 

 H2 Elevernas betyg kan prediceras av deras matvanor och studiemotivation 

 

Metod 

Den metod som valdes för undersökningen var ett randomiserat experiment. Anledningen till 

att det blev ett experiment var för att det är det enklaste och effektivaste sättet att undersöka 

mina hypoteser. Det jag ville försöka göra var att eliminera störande variabler och endast titta 

på vilken effekt skollunchen hade på den kognitiva förmågan.  
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Population 

Populationen var elever på högstadiet i åldrarna 15-16 år och i studien deltog 32 pojkar och 

20 tjejer ifrån en högstadieskola i Växjö. Populationen valdes utifrån tillgänglighet och det 

faktum att jag ska bli lärare i de senare åldrarna av högstadiet och gymnasiet. Utifrån experi-

mentets karaktär fick jag dock utesluta sju deltagare ifrån studien på grund av olika komplika-

tioner. I experimentet ingick både pojkar och flickor utvalda utifrån schema och tillgänglighet 

inför experimentet. Med motivation menar jag klasser som hade hög skolmotivation nog för 

att delta och fullfölja experimentet. 

De elever som jag uteslöt senare ur experimentet var sju deltagare som trots randomise-

ringen ätit. Tre individer var diabetiker och kunde inte på grund av hälsoskäl hoppa över skol-

lunchen, och därför hade jag redan före experimentet uteslutit dessa deltagare. Dock för att 

vara snäll lät jag dem vara en egen grupp och de fick därför också skriva testet. Jag hade inte 

randomiserat dem i grupperna men bara för att de inte skulle känna sig utanför fick de genom-

föra testet och skriva diabetiker istället för grupptillhörighet. Därför ingick inte dessa tre ele-

ver i studien. Övriga elever som trots randomisering ätit hade en giltig bortförklaring. Lucia-

tåget och presentationer av musikövningar skulle genomföras dagen efter, vilket gjorde att 

eleverna inte ville hoppa över sin lunch. De hade fått lov av läraren att hoppa över den valda 

lektionen som experimentet skulle genomföras på och därför var de utanför min kontroll. 

 

Instrument 

I den första delen av testet ställdes frågor om elevernas kön, matvanor, studiemotivation och 

betyg. Denna del inkluderades för att försöka besvara min andra hypotes om huruvida elever-

nas matvanor påverkar deras betyg. Den andra delen i testet innehöll de kognitiva frågor som 

ingick för att försöka besvara min första hypotes som var om en missad skollunch kan inverka 

negativt på elevers kognitiva förmåga. Den program jag valt att göra detta i är Spss version 

17.0. 

Experimentet genomfördes i skolan och till detta krävdes en hel del material. Pennor 

och suddgummi införskaffades före experimentet till de som eventuellt glömt. Testsal där alla 

eleverna fick plats i var tvungna att granskas och godkännas av lärare eftersom vissa salar var 

upptagna och alla eleverna var tvungna att få plats. Testsalarna granskades noga också utifrån 

hur ljudkänsliga de var och vilken placering de hade på skolan. Utifrån min egen och lärarnas 
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erfarenhet valde vi en sal som låg långt ifrån den mest ”trafikerade” korridoren för att på så 

sätt slippa störningar ifrån skrikande elever och annan hög ljudnivå. För randomiseringen an-

vände jag mig av 60 handskrivna lappar som alla var av vitt A-4 papper. På lapparna stod det 

röd grupp ” du ska inte äta efter kl 10” och grön grupp ”du får äta som normalt”. Lapparna 

veks sedan två gånger för att sedan placeras i en stor bunke. Detta gjorde vi för att eleverna 

skulle kunna dra en lapp ur högen och bli randomiserade. Lapparna var lika stora och var vita 

just för att eleverna inte skulle kunna skilja på de olika grupperna, och därför inte kunna välja 

vilken grupp de skulle tillhöra. 

Experimentets kognitiva test var egenkonstruerat. Efter noggranna studier av tidigare 

kognitiva test från bl.a. Mensa, högskoleprov och formulär skapade jag därefter uppgifterna, 

se bilaga 2. Uppgifternas svårighetsgrad och utformning valdes och skapades utifrån elever-

nas ålder samt en tidigare pilotstudie och det spektrum av kognitiva uppgifter som fanns till-

gängliga. Det var viktigt att få med flertalet olika kognitiva funktioner så att en bredare bild 

av elevernas kognition kunde visualiseras. Slutligen bestod testet därför av 18 uppgifter med 

4st spatiala, 4st numeriska, 4st logiska, 4st associations uppgifter samt 2st utslagsfrågor. Frå-

gornas svårighetsgrad baserades utifrån en pilotstudie som genomfördes i samband med ut-

formningen av testet. Pilotstudien genomfördes på 10 individer med olika åldrar, utbildning 

och erfarenhet. Tyvärr ingick bara två ungdomar med den rätta åldern och övriga i pilotstudi-

en hade en akademisk bakgrund. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att testa fler ungdomar i 

rätt ålderskategori. 

Utifrån pilotstudien bestämdes det också att testet skulle genomföras på tid för att öka 

spridningen i undersökningen. Utifrån den tid pilottestningen tog som varierade ifrån 8- 15 

minuter valde vi att testets tid var nio minuter och efter detta var deltagarna tvungna att avbry-

ta testet. Före testdelen bifogades ett antal frågor om elevernas matvanor och vilket snittbetyg 

de hade så att min andra hypotes kunde prövas. Den delen skulle inte skrivas på tid utan när 

eleverna var färdiga så fick de vänta tills alla var färdiga och därefter kunde testningen börja. 

Testet är skrivet i Word 2007 och det skrevs ut på en färgskrivare. Till tidtagningen vid testet 

användes en digital äggklocka ifrån Ikea. Klockan valdes utifrån det faktum att den var smi-

dig och hade en hög ringsignal så att alla elever skulle höra när det var dags att avsluta testet.  
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Procedur 

Innan undersökningen genomfördes lämnades ett missivbrev ut till eleverna, se bilaga 1. Detta 

brev lämnades till eleverna en vecka i föreskott så att föräldrarna kunde ge sitt godkännande 

till att deras barn deltog i studien. Testet var tänkt att genomföras en vecka innan det slutliga 

genomförandet men på grund av en teaterföreställning som pågick under den ursprungliga 

dagen, fick testningen skjutas upp en vecka. Innan studien genomfördes samlades påskrivna 

missivbrev in så att ingen elev som deltog i studien skulle medverka utan sina föräldrars god-

kännande. 

Testningen genomfördes torsdagen 2008-12-11 och jag började dagen med att på ele-

vernas första lektion randomisera in dem i de två grupperna som var experimentgruppen som 

inte skulle äta någonting efter klockan 10.00 på morgonen, och kontrollgruppen som fick äta 

som normalt. Randomiseringen genomfördes kl 09.05 på samtliga 52 elever som deltog i stu-

dien. Vid randomiseringen förklarades att det var viktigt att eleverna i experimentgruppen inte 

åt någonting tills efter experimentet var avklarat. Det påpekades också att testningen och del-

tagandet i studien var helt frivilligt och anonymt. Vidare förklarade jag varför eleverna inte 

skulle äta dock utan att avslöja studiens egentligen syfte. De hade därför ingen aning om vad 

som skulle hända i det egentliga experimentet på eftermiddagen utan bara när det skulle ske.  

Testet genomfördes på eftermiddagen kl 13.15 i en sal som rymde alla eleverna och där 

förklarade jag vad som skulle ske under testningen. Jag påpekade att första delen inte gick på 

tid och när alla var färdiga med den fick de börja på den andra delen. Vi inväntade därför 

ifyllningen av första delen tills dess att alla var färdiga. Efter detta förklarades del två i formu-

läret. Det som sades var att testet gick på tid och det föreslogs att om eleverna fastnade på 

någon fråga så borde de hoppa över den och fortsätta för att sedan om tid fanns gå tillbaka till 

den. De blev också instruerade att läsa informationen inför varje fråga noggrant så att de inte 

missuppfattade någon eller några frågor. När alla eleverna var införstådda med informationen 

som getts påbörjades testningen. Eleverna var seriösa och det var knäpptyst i salen tills testet 

var genomfört. Dock visade det sig att salen inte var bra utvald då skrik och störande moment 

kundes höras genom dörrarna. Trots detta fick alla eleverna i experimentet utstå detta störande 

moment och därför bör denna variabel inte påverkat undersökningen. Formulären samlades in 

när tiden var slut och eleverna tackades för sin medverkan.  

Eftersom flertalet elever vid randomiseringen varit negativa när informationen om att 

den röda gruppen skulle hoppa över lunchen hade samtal med skolköket förts och efter test-
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ningen fick alla elever som ingått i röd grupp samlas i en annan sal. Där dukade vi upp en 

måltid som ordnats i samband med skolköket och en hel del annat som godis, läsk, kakor och 

sötsaker som inhandlats. Det gjordes för att sporra eleverna till att inte äta lunch och därför 

inte avsluta deltagandet i studien på grund av hunger eller annan anledning. 

Därför samlades experiment- och kontrollgruppen efter testet i en sal där de fick mat 

och snacks som kompensation för att de hoppat över lunchen. Flertalet elever hade åsikter och 

frågade varför testet inte gjorts enligt ett pre-post test design. Det förklarades att en sådan 

hade tagit för mycket tid ifrån deras lektioner och hade varit svårare att få igenom på grund av 

att lärarna förlorat för mycket tid i undervisningen. Eleverna förstod detta och tackade däref-

ter för maten och åkte hem. 

 

Design 

För att undersöka min hypotes användes en design där jag manipulerade den oberoende varia-

beln för att se om den påverkade den beroende variabeln. Eftersom syftet med undersökning-

en var att undersöka om en missad lunch påverkar elevernas kognitiva förmåga, randomisera-

des eleverna till två olika grupper: en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Kontroll grup-

pen fick äta lunch och annan mat som normalt medan experimentgruppen fick tydliga instruk-

tioner att inte äta efter kl 10.00. När testet är genomfört jämförs sedan kontrollgruppen och 

experimentgruppen via den beroende variabeln som är det kognitiva testet.  Denna experimen-

tella metod kallas ” Between- Participants posttest- Only design”. Genom denna design jäm-

förs de båda grupperna med varandra och man kan se om det finns signifikanta skillnader i 

prestation på testet grupperna emellan. 

Fördelar med denna design är att via randomisering av deltagarna till en experiment- 

och en kontrollgrupp borde effekten av den missade lunchen synas klart utan att några andra 

störande variabler påverkar resultatet. Vidare eliminerar designen de flesta hot mot den inter-

na och externa validiteten, (Christensen, 2007). 

Nackdelar med den valda designen är hot som social interaktion och bregreppsvaliditet. 

Deltagarna kan enligt Christensen (2007) uppfatta syftet med studien och därför svara partiskt 

till studiens syfte. Social interaktion kan i den här designen påverka undersökningen om 

grupperna emellan under experimentets gång pratar om syftet med undersökningen. 
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Testets 4 numeriska, 4 logiska, 4 associationer, 4 spatiala och 2 utslagsfrågor har slagits 

samman till ”kognitivt test” som är den totala summan av elevernas prestation på det kogniti-

va testet, se bilaga 2 för de olika kategorierna. I varje kategori av SPAT, ORD, TAL och LO-

GIK ingår de fyra frågor från testet som är sammanslagna till en summa av elevernas antal 

rätt inom den förmågan. I utslag ingick bara två frågor varav ingen hade rätt på den sista frå-

gan. Elevernas frukostgenomsnitt, lunchgenomsnitt och mellanmålsgenomsnitt har slagits 

samman till variabeln matvanor. Variabler som varit skeva har rangordnats i spss så att de kan 

ingå i parametriska korrelationer. 

 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka om en missad skollunch kan inverka negativt på elever-

nas kognitiva förmåga, och om elevernas betyg kan prediceras av deras matvanor och studie-

motivation.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

_____________________Experiment grupp (n=26)________Kontrollgrupp (n=26)_ 

Ordförståelse  3.45 (0.91)  3.53 (0.89) 

Logisk förmåga  2.38 (1.27)  2.38 (1.06) 

Talserier  3.42 (0,80)  3.00 (1,01) 

Spatial förmåga  3.00 (1,05)  2,84 (0,67) 

Utslagsfrågor  0.26 (0,45)  0.26 (0,45) 

Totalpoäng  11.92 (2.71)  11.23 (2.49) 

_____________________________________________________________________ 

 

För att titta på medelvärdena i svarsalternativen ufördes en desciptives i spss. När man tittar 

på medelvärdena och standardavvikelsen verkar det inte vara stora skillnader grupperna emel-

lan. SPAT, ORD, TAL, LOGIK och UTSLAG är alla rangordnade utom LOGIK då datan i 

dem var skev.  
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Tabell 2. Independent t-test mellan Kognitivt test och grupperna 

 Kognitivt test                                            t                     df                    P___ 

     ,959   50                   ,342 

 

För att svara på H1 och se om det fanns någon skillnad mellan grupperna på det kognitiva 

testet  utfördes ett independent t-test mellan Kognitivt test och grupperna. T-testet visar att en 

missad lunch inte har någon signifikant påverkan på elevernas kognitiva förmåga i det gjorda 

testet då p=0.342 

 

Tabell 3. MANOVA på SPAT, ORD, LOGIK, TAL, UTSLAG och grupperna (η2= partial eta 

squared) (n=52) 

Kategori                                              F                         P                      η2                     Power 

Spatial förmåga                                 1,21                    ,276  ,024                     ,191 

Ordförståelse                                     ,187                    ,668                  ,004                     ,071 

Talserier                                            2,43                    ,125                  ,046                     ,334         

Logisk förmåga                                 ,000                    1,00                  ,000                     ,050 

Utslagsfrågor                                     ,000                    1,00                  ,000                     ,050 

___________________________________________________________________________ 

MANOVAN utfördes för att titta på om det fanns några signifikanta skillnader mellan grup-

perna i de olika kognitiva förmågorna. Summan på kognitiva testet hade inte visat på några 

skillnader grupperna emellan, och därför ville jag titta på om det fanns skillnad i någon av de 

individuella kognitiva förmågorna SPAT, ORD, LOGIK, TAL och UTSLAG. MANOVAN 

visar att det inte finns någon skillnad mellan grupperna i någon av förmågorna SPAT, ORD, 

LOGIK, TAL eller UTSLAG då alla p- värden för förmågorna SPAT, ORD, TAL, LOGIK 

eller UTSLAG överstiger alfavärdet p=0,05. 
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Tabell 4. MRA (multipel regressionsanalys) på beroende :betyg, oberoende: matvanor och 

studiemotivation (n = 52). 

Kategori   β T P______________ 

Studiemotivation  ,506 4,23 ,000 

Matvanor   ,245 2,05 ,045 

_______________________________________________________________________ 

β = Beta 

För att undersöka H2 genomfördes en MRA på elevernas betyg, matvanor och studiemotiva-

tion. I analysen rankades betyg och matvanor eftersom de var skeva. Betyg var den beroende 

variabeln och matvanor samt studiemotivation oberoende variabler. MRA:n (multipel regres-

sionsanalys) visar att det finns ett positivt samband mellan elevernas matvanor och studiemo-

tivation då p= 0,045 för matvanor och p= 0,00 för studiemotivation. Elever som äter oftare 

och mer regelbundet har signifikant bättre betyg, och elever som har högre studiemotivation 

har signifikant högre betyg.  

Tabell 5. Pearson korrelation mellan frukost- och lunchgenomsnitt (n=52) 

 

Frukostgenomsnitt  P K__________________________ 

Lunchgenomsnitt                     ,053               ,270 

K= korrelation 

Pearson korrelationen visar att det finns en tendens till samband mellan elevernas lunch och 

frukost vanor då p= 0,053. Elever som äter frukost oftare tenderar alltså samtidigt att äta 

lunch mer ofta. 
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Diskussion 

Syftet med undersökningen var att se om en missad lunch kunde påverka elevernas kognitiva 

förmåga negativt och samtidigt se om elevernas studiemotivation och matvanor kunde predi-

cera elevernas betyg. 

Undersökningen visade inte några skillnader mellan experiment- och kontrollgruppen, 

varken på summan av det kognitiva testet eller på de enskilda kategorierna SPAT, ORD, 

TAL, LOGIK eller UTSLAG, se tabell 1, 2 och 3.  Det finns alltså ingen skillnad totalt på det 

kognitiva testet mellan experiment- och kontrollgrupen och det finns ingen skillnad mellan 

grupperna på någon av de kognitiva förmågor som fanns i det kognitiva testet. 

Medelvärdena visar att de som inte åt lunch presterade något bättre än kontrollgruppen, 

även om de inte presterade signifikant bättre. Det kan bero på att urvalet har varit för litet, och 

även om populationen bestod av över 50 deltagare kan några få högpresterande höjt medel-

värdena i experimentgruppen. Eller så presterade eleverna helt enkelt bättre för att de inte ätit 

lunch. Det motsäger dock tidigare studier och därför har jag valt att inte disskutera den teorin 

ytterligare. 

Att det inte har blivit några signifikanta skillnader mellan experiment- och kontrollgrup-

pen kan också bero på ett antal störande variabler. Några av de störande variablerna kan bla 

vara att kontrollen av störande variabler i experimentet inte kommer i första hand under skol-

verksamheten. Det vill säga att eleverna kan trots upprepade tillsägelser ätit någonting för att 

sedan skriva i testet att de fastat. Eleverna skulle enligt instruktion inte äta tre timmar före 

experimentet, men de hade tyvärr flera lektioner mellan randomiseringen och experimentet, 

vilket gjorde att deras näringsintag var utanför min kontroll. Det som återstod var deras ord på 

att de lovade att inte äta någonting och att de skulle svara sanningsenligt.  

Något som kan ha påverkat den interna validiteten var om eleverna ändrade randomise-

ringen. T ex om en elev efter randomiseringen fick för sig att byta grupp med någon annan 

elev. Det avråddes strikt ifrån detta vid randomiseringen och jag försökte undersöka om nå-

gon elev gjort detta. Trots att det undersöktes och ingen ertappades kan detta byte mellan 

grupper ha skett utan min vetskap. En ytterligare inverkan på den interna validiteten var att 

det kognitiva testet som skapades, kanske var det inte var känsligt nog för att ge utslag. 

Många efterforskningar gjordes innan testet skapades men eftersom det är det första kognitiva 

test jag har skapat så kanske testet inte är sensitivt nog att känna av den uteblivna lunchen. 
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Dock har det visat sig att flera tidigare undersökningar haft liknande problem, då test som 

mätt flera olika kognitiva förmågor inte har varit lika känsliga som tester som enbart fokuserat 

på en av de kognitiva förmågorna, (Hoyland & Lawton, 2008). 

Flertalet tidigare studier visar att frukosten hade signifikant påverkan på elevernas kog-

nitiva förmåga (Morris & Sarll, 2001), men det kan vara så att frukosten betyder mer för den 

kognitiva prestationen än vad lunchen gör. Detta kan därför betyda att frukosten är ett viktiga-

re mål än skollunchen eftersom man oftast inte ätit någonting under natten. Det kan alltså vara 

så att om eleverna missar att äta lunch eller något mål mellan 10.00- 14.00 så kommer det inte 

signifikant påverka deras kognitiva förmåga den dagen mätt med det skapade kognitiva testet. 

Det kan vara så att fyra timmar inte är tillräckligt lång tid att avstå ifrån näring för att den 

kognitiva förmågan ska påverkas.  

Innan det att eleverna skrev testet ställdes frågor om elevernas matvanor, studiemotiva-

tion och betyg för att jag skulle kunna se om elevernas allmänna matvanor kunde påverka 

elevernas betyg. Det som då visade sig via den självskattade information eleverna gett, var att 

de elever som hoppar över frukosten en eller flera gånger i veckan har signifikant sämre betyg 

än de som varje dag äter frukost.  

När matvanorna sammanslaget korrelerades med betyg och studiemotivation visade 

båda på signifikanta resultat, se tabell 4. Med det menas att elever som äter mer regelbundet 

har signifikant bättre betyg och högre studiemotivation. Detta styrker tidigare forskning om 

att matvanor och framförallt frukosten kan inverka på den kognitiva förmågan till den grad att 

det korrelerar med elevernas betyg. Det stämmer överens med tidigare forskning som rappor-

terar att avsaknad av glukos signifikant kan försämra framförallt kort och långtidsminnet, 

samt andra kognitiva förmågor (Hoyland & Lawton, 2008). 

Utifrån en korrelation visade det sig också att elever som hoppar över frukosten ofta, har 

en tendens att också missa lunchen, se tabell 5. Det kan betyda att elever som hoppar över en 

måltid är mer benägna att också låta bli att äta en eller flera kommande måltider. Det kan bero 

på flera orsaker som t ex att metabolismen sjunker när eleverna hoppar över frukosten, och 

därför är de inte lika hungriga. Eller så kan det betyda att eleverna har ett annat näringsintag 

av sötsaker eller mellanmål. Om eleverna enbart missar lunchen har i den här studien ingen 

signifikant påverkan på elevernas kognitiva förmåga, men matvanorna i sin helhet har efter 

elevernas självskattade information en signifikant påverkan på deras betyg. Därför är det in-

tressant att påpeka att elever som missar frukosten också ofta missar lunchen. Det sambandet 
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kan inverka mer negativt på elevernas betyg och därför borde skolorna kanske servera frukost 

till eleverna, för att hindra den onda cirkeln. 

Om ett liknande experiment i framtiden skulle genomföras finns det därför en del punk-

ter som bör ändras för att ge ett tydligare utslag. Populationen bör vara i den ålderskategori 

där kontrollen över grupperna blir total. Det vill säga under den tid deltagarna inte får äta bör 

de kontrolleras för att se till att ingen fuskar och äter. Någon population som därför kan vara 

lättare att undersöka är studenter som går på högskola eller universitet, eftersom de förfogar 

över sin egen tid i större grad än vad elever i högstadiet gör. Antalet deltagare bör också vara 

fler än 50 för att hindra att enskilda individer påverkar resultatet i den grad som det kan ha 

gjort i den här studien. 

Det kognitiva testet bör vara prövat i tidigare studier eller mer inriktat mot en av de 

kognitiva förmågorna. Ett kognitivt test med fler frågor som kräver mer tid och fokusering av 

deltagarna kan ge bättre utslag än det kognitiva test som använts i den här studien. På grund 

av tidsbrist var det svårt att låta deltagarna skriva ett längre test då det skulle hindrat lärarna i 

deras läroplan. Flertalet lärare var negativa mot de 15 minuters avbrott i lektionerna som det 

kognitiva testet skulle ta, och om en längre testning varit planerad hade den troligen inte blivit 

godkänd att genomföras. Experimentgruppen bör samtidigt avstå en längre tid ifrån mat än 

vad de gjorde i den här studien. Fyra timmar är inte särskilt lång tid att avstå ifrån mat men på 

grund av elevernas schema och motvillighet att delta var det svårt att genomföra testet senare 

än vid kl 13.15. Det gjorde att experimentgruppen endast fick avstå ifrån näring under fyra 

timmar och femton minuter. Optimalt borde eleverna inte fått äta under en längre tid som t ex 

mellan kl 08.00-16.00. Problemet är att det kräver deltagare som inte ska prestera under andra 

tillfällen den dagen och återigen hade skolundervisningen kanske blivit lidande.  

Experiment- och kontrollgruppen bör också skiljas åt direkt efter randomisering för att 

motverka eventuella byten mellan grupperna. Byten mellan grupperna kan som sagt ha skett 

utan min kännedom och för att förhindra detta bör grupperna direkt skiljas åt så att de inte 

byter grupper utefter egen vilja och på så sätt motverkar den randomisering som gjorts.  

En hel del tidigare forskning har gjorts om glukos och kolhydraters påverkan på den 

kognitiva förmågan. Något som fortfarande saknas är forskning om hur de olika näringsäm-

nena enskilt påverkar kognitionen. Forskarna är i flera studier oklara på vad som förutom kol-

hydrater egentligen påverkar kognitionen och ytterligare forskning inom detta område skulle 

behövas för att klargöra vilka näringsämnen som faktiskt påverkar den kognitiva förmågan, 
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och på vilket sätt de påverkar den. Eftersom ingen tidigare forskning om matvanor och betyg 

hittades kan det antas att ytterligare forskning här också behövs. Den här studien visar på ett 

signifikant samband mellan elevernas betyg och matvanor. Påverkar matvanorna elevernas 

betyg så mycket som det gjort i den här studien behövs mycket ytterligare forskning inom 

detta område. Om flera studier i framtiden visar på liknande signifikans borde kanske bättre 

och mer mat introduceras i skolorna för att främja elevernas inlärning och utveckling i skolan. 
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Bilaga 1             Hej föräldrar! 

Jag studerar på Växjö universitet och läser för närvarande till psykologi lärare. Nu är jag på 

sista terminen och därför skriver jag också mitt examensarbete. Eftersom jag också läser till 

idrottslärare gör jag nu en studie om elevers matvanor och hur de kan påverka elevernas kon-

centration i skolan. I min studie kommer jag titta på om elevernas koncentration förändras om 

de inte äter skollunch. Därför kommer några som deltar i studien behöva hoppa över en skol-

lunch innan studien. Det ska tilläggas att det bara är en lunch totalt och att de elever som 

skippat lunchen kommer få en näringskompensation efter studien, för att deras skoldag inte 

ska bli lidande.  

Undersökningen kommer inte på något sätt påverka deras skolgång och de resultat jag får 

fram kommer endast presenteras i sin helhet och därför kommer inga enskilda elevers resultat 

ur studien redovisas. Eftersom alla detaljer inför studien inte för lämnas ut i förväg kan jag 

inte delge mer information än att det kommer ta runt 20 minuter totalt och kommer inte på 

något sätt vara otrevligt för eleverna. Snarare tror jag flertalet kommer tycka det är roligare än 

undervisning. Att delta är givetvis helt frivilligt och anonymt och eleverna kan när som helst 

välja att inte fortsätta om de nu så önskar. 

Därför undrar jag om du som förälder tillåter att ditt/dina barn deltar i experimentet. 

(Klipp här) 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Härmed tillåter jag att mitt/mina barn deltar i undersökningen (var god skriv underskrift och 

datum) 

 

 

Din underskrift ska vara tillbaka senast den 2008-12-10 

Om du har några frågor är du välkommen att ringa mig på ovantstående nummer. 

Vänliga hälsningar Olof Brundin 
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Bilaga 2  Instruktioner 

Var god läs detta först innan du fyller börjar med uppgifterna! 

Syftet med studien är att undersöka om elevernas matvanor förändrar studieförmågan. 

Formuläret består av två delar den första innehåller några frågor som du ska svara på. Den 
andra delen består av ett antal kognitiva uppgifter som du bör svara på. Båda delarna ska be-
svaras enskilt. 

Del två i formuläret får du inte börja med innan experimenthandledaren sagt till. Denna del 
kommer gå på tid och när tiden är slut får inga fler uppgifter fyllas i. 

Deltagagandet i studien är givetvis helt anonymt och frivilligt och du kan när som helst av-
böja att vidare medverka.  

Svaren ifrån studien kommer att utvärderas av undersökningsledaren och enskilda svar och 
data kommer dock inte lämnas ut utan bara resultaten i sin helhet kommer presenteras. 

 

Vid eventuella frågor kontakta Olof Brundin på nedanstående mail. Om du vill får du gärna 
riva av denna första sida och spara mailadressen och namnet om frågor skulle dyka upp sena-
re. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Brundin  

Obrlb03 @student.vxu.se 

Samhällsvetenskapliga instutionen på Växjö Universitet 

Handledare: Andrejs Ozolins 
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Del 1 

För att få in inblick i dina matvanor och hur din prestation i skolan är ska du fylla i några 
frågor innan testet börjar. 

Nedanstådende frågor ska besvaras genom att du kryssar i ett av de alternativ som ges. 

Matvanor 

1. Jag äter lunch i skolan i genomsnittligt 

 Fem dagar i veckan 
 Fyra dagar i veckan 
 Tre dagar i veckan 
 Två dagar i veckan 
  En dag i veckan 
 Inga dagar i veckan 
 
 

2. Jag äter i genomsnitt frukost 

 Fem dagar i veckan 
 Fyra dagar i veckan 
 Tre dagar i veckan 
 Två dagar i veckan 
  En dag i veckan 
 Inga dagar i veckan 
  

3. Jag äter ett nyttigt mellanmål i genomsnitt (exempel frukt eller en macka)  

 Fem dagar i veckan 
 Fyra dagar i veckan 
 Tre dagar i veckan 
 Två dagar i veckan 
  En dag i veckan 
 Inga dagar i veckan 
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Studieprestation 

1. I de flesta ämnen ligger jag i genomsnitt på 

 MVG 
 VG 
 G 
 IG 
 

2. Min skolmotivation är 

 Mycket hög 
 Hög 
 Normal 
 Låg 

 

 

 

 

Frågor inför testet 

 

Jag tillhör:             Röd grupp (de som inte fick äta lunch) 

 Grön grupp (de som får äta som vanligt) 

 

 Jag har inte ätit någonting 

 Jag har ätit lunch 

 Jag tillhör röd grupp men har trots det ätit någonting  

 

När du besvarat dessa frågor lägg ner pennan och vänta på att experiment 
ledaren förklarar nästa del! 
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Del 2  

I denna del ska du lösa uppgifter som testar några av dina förmågor.  Testet går på tid och 
du har 9 minuter på dig att lösa uppgifterna.  

Anvisningar till frågor 1-4. 
För varje fråga finns det en del som saknas. Den är utmärkt med ”?”. I varje uppgift finns det 
fem svarsalternativ. Kryssa in en av siffrorna under de fem svarsalternativ som du tycker bäst 
fullständigar bilden.  

1.    Vilken av rutorna nedan fullständigar bilden? 

 

 
 

 1  2   3  4  5 
 

2.      Vilken av rutorna nedan fullständigar bilden? 

 

 1  2   3  4  5 
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         3.   Vilken av rutorna nedan fullständigar bilden? 

 
 1  2   3  4  5 

 

           4.     Vilken av rutorna nedan fullständigar bilden? 

 

 
 1  2   3  4  5 
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Anvisningar fråga 5-8 
För varje ord finns det fyra alternativa synonymer kryssa i den som du tycker passar bäst. 
Kryssa endast i ett av de fyra orden. 
 
5. Vilket ord ligger i betydelse närmast ordet ISOLERING? 
 
 Vara prålig     Liten del     Vara ensam     Triangel 
 
6.  Vilket ord ligger i betydelse närmast ordet SENSIBEL? 
 
 Gråtmild   Nervös     Känslig     Ledsen 
 
7. Vilket ord ligger i betydelse närmast ordet SLÄNTRA? 
 
 Vara ledsen     Göra ont     Hoppa     Driva omkring 
 
8. Vilket ord ligger i betydelse närmast ordet FÄGRING? 
 
 Behag     Drömbild     Skönhet     Fåfänglighet 
 
Anvisningar fråga 9-12 
Nedan följer talserier. Du ska fylla i de två sista talen som saknas. Talen får du genom att se 
sammanhanget i serierna och därigenom kan du räkna ut de tal som saknas. Tänk på att frå-
gorna är numrerade och siffrorna skrivna med fetstil, 9-12, ingår inte i talserien. 
 
9.      10          12          15          17          20          22         __          __ 
 
10.    1            2            4             8           16           32         __          __ 
 
11.    21          19          16           14          11          9           __           __          
 
12.    14          18          23           29          36          44          __          __      
 

 
Anvisningar fråga 13-16 
Lös talen i huvudet och kryssa i det alternativ du tror är rätt 
 
13. Om 10 missionärer har 3 barn var, men bara två tredjedelar av barnen överlever, 
hur många barn överlever då?  
 
 10  20  25  30 
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14. En bro består av 10 sektioner, och varje sektion är 2,5 meter lång. Hur långt är det 
från änden av bron till dess mitt?  
 
 25 meter  15 meter 10,5 meter  12,5 meter 
 
15. Det finns tre 600 ml vattenflaskor. Två är fulla, men den tredje är till 2/3 full. Hur 
mycket vatten finns det sammanlagt?  

 1000ml  1600ml  1800ml  2000ml 

16.  En datorskärm har en upplösning på 1500x1500 pixel. Hur många pixlar finns det?  

 3000  225000  3000000  2250000 

 

Anvisningar fråga 17-18 

Lös uppgifterna och skriv det tal du tror är lösningen på uppgiften. (Svara på den streckade 
linjen) 

17. På en skolresa får 20 elever samt läraren besöka en kycklingfarm. Hönorna lever 
miserabelt och flertalet av eleverna tycker synd om dem och konstaterar att de lever 
under hemska förhållanden. När de åker därifrån hör läraren kackel bakifrån bussen 
och misstänker att en eller flera elever har gömt en höna eller fler hönor i ryggsäcken på 
vägen hem. Därför stannar läraren bussen och frågar hur många hönor eleverna tagit 
med sig, då svarar en elev ”det finns 150 ben totalt i bussen och då kan du räkna ut hur 
många hönor som vi tog med oss”.  

Hur många hönor tog eleverna med sig? ____________  

 

18. En pub i Växjö har en normal kväll 100 törstiga gäster. Under den kvällen säljer 
puben 650 halvliters fatöl. Ägaren införskaffade dock en storbilds TV till fotbolls EM 
2008 för att öka antalet gäster. Under fotbolls EM ökade antalet gäster med 150 stycken 
per kväll. Hur många liter fatöl sålde puben en kväll under fotbolls EM om gästerna 
dricker lika mycket som en normal kväll? 

Hur många liter fatöl sålde puben under EM kvällen? _________ 

 

Om du är färdig innan tiden är slut lägg ner pennan och vänta tyst tills att 
undersökningsledaren säger att tiden är ute så att du inte stör dina kompi-
sar! 

Tack för din medverkan! 


