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Förord 
Till att börja med vill vi tacka alla elever som deltagit i vår undersökning, utan Er 
hjälp hade detta arbete inte varit möjligt. Vi tackar även vår handledare Birgitta 
Mörtberg‐Pajala  för all hjälp vi  fått. Slutligen vill vi även ge ett stort TACK  till 
våra  vetenskapliga  handledare  Inger Karlefors  och  Steffan  Lind  som  varit  ett 
stort stöd genom arbetets gång. Självklart vill vi också tacka varandra för ett gott 
samarbete och ett väl genomfört arbete. 
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Mikael Wälivaara        Erik Holmgren   

    



Abstrakt 
De  senaste  åren  har  media  skrivit  och  debatterat  allt  mer  om  barn  och 
ungdomars hälsa. Enligt skolans styrdokument skall eleven i år 9 ha kunskap om 
sambandet  mellan  kost  och  motion  samt  dess  betydelse  för  hälsan.  I  detta 
examensarbete hade vi därför  som  syfte att undersöka elever  i år 9:s kost‐ och 
motionsvanor och vi begränsade oss enligt följande; 
 
• Är det någon skillnad på kunskaperna om kost‐ och motionsvanornas 

betydelse för hälsan mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever? 
• Finns det skillnader mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elevers 

kostvanor? 
• Vad kan fysisk inaktivitet och dåliga kostvanor innebära på lång sikt? 

 
Undersökningen gjordes på två skolor i Norrbottens län och det totala antalet 
elever som ingick var 185 elever. Anledningen till valet att göra undersökningen 
på dessa skolor var att vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning där. 
Metoden vi använde oss av var gruppenkäter och resultaten av vår 
undersökning visar att de fysiskt inaktiva har något sämre kostvanor än de 
fysiskt aktiva. Beträffande kunskaperna om sambandet mellan kost‐ och motion 
samt dess betydelse för hälsan är skillnaderna mycket små. 
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1.Bakgrund 
Anledningen  till att vi valt att skriva om detta ämne är  först och  främst att det 
debatteras  flitigt  i media vilket väckt vårt  intresse  för ämnet. Vi anser det även 
vara intressant och relevant för vår kommande yrkesroll som lärare i Idrott och 
hälsa att undersöka ungdomars kost‐ och motionsvanor  samt deras kunskaper 
om dess betydelse för hälsan. År 9 valde vi för att styrdokumenten har uttalade 
mål som eleven skall ha uppnått efter grundskolans slut.  
 
1.1 Vad är hälsa? 
Hälsa  är  ett  vitt  begrepp  och  har  olika  betydelse  för  olika  individer  (Brügge, 
Glantz  &  Sandell,  1999).  Vi  försöker  här  kort  att  beskriva  hälsobegreppet  ur 
några  olika perspektiv. Genom  århundraden  har  vetenskapsmän,  filosofer  och 
författare  försökt  att  reda  ut  begreppet  hälsa.  Det  är  tydligt  i  de  olika 
definitionerna  att  olika  maktstrukturer  i  samhället  påverkat  innehållet  i 
begreppet. Har maktstrukturen  i  samhället  förändrats har  även  innebörden  av 
begreppet hälsa ändrats. Man kan alltså säga att begreppet hälsa inte är ett givet 
begrepp utan ett kulturellt fenomen som är förknippat till det sammanhang det 
används i. Idag skulle det kunna betyda att om man använde begreppet hälsa i 
till exempel ett humanistiskt sammanhang blir definitionen: man vet att man kan 
förverkliga sig, man vet att man kan utvecklas och mognas, man vet att man kan 
uppleva att man  trivs med sig själv och sitt  liv, man vet att man kan älska sig 
själv (Tamm, 1988). 
  
Om vi tittar på hur hälsa definierades för länge sedan så var det framförallt det 
fysiska  som betonades  (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). Till exempel på 1600‐
talet sågs kropp och själ som åtskilda och kroppen definierades som en maskin. 
Om ”maskinen” fungerade var man frisk, vid god hälsa och om den inte gjorde 
det var man sjuk. Hälsa och sjukdom sågs alltså som varandras motsatser och på 
den  tiden  sågs  alltså  hälsa  som  ett  tillstånd  av  sjukdomsfrånvaro. Hur  ser  då 
hälsobegreppet ut idag? Redan 1946 kom världsorganisationen [WHO], som har 
till uppgift att uppnå bästa möjliga hälsa  för alla människor, med sin berömda 
definition av hälsa. Sammanfattad och översatt kan den tolkas så här:  

 
Hälsa  är  inte  bara  frånvaron  av  sjukdom  eller  handikapp,  utan  högsta  möjliga 
välbefinnande för den enskilda individen, fysiskt, psykiskt och socialt. (Johansson, Skiöld 
Widlund 1988, s. 60). 

 
Den  största  skillnaden  är  att  idag  betonas  både  det  fysiska,  det  andliga  och 
sociala välbefinnandet  jämfört med  tidigare då det  endast var det  fysiska  som 
betonades. Om man ser på definitioner på hälsa som är skrivna efter 1946 så är 
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de  flesta  genomsyrade  av  denna  definition,  dock  kan  de  vara  lite  olika 
preciserade.  Slås  det  till  exempel  upp  i  ett  modernt  uppslagsverk  så  blir 
förklaringen  att  hälsa  är  ett  tillstånd  av  välbefinnande  och  att människan  har 
fullgoda kroppsfunktioner (www.ne.se a).  
 
Sandahl (2002) menar att alla läroplaner fram till läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 1994 [Lpo94] beskrev hälsa som enbart den fysiska hälsan. Lpo 94 
lägger däremot större vikt på elevernas psykiska och sociala hälsa.  
 
Enligt Almvärn (2001) delas begreppet hälsa ofta upp i olika hälsobegrepp, fysisk 
hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och andlig hälsa, och skillnaderna dem emellan 
kan  beskrivas  ungefär  så  här:  Den  fysiska  hälsan  är  detsamma  som  en 
välfungerande  kropp.  Kroppen  behöver  både  vila  och  aktivitet  för  att  kunna 
upprätthålla sin fysiska förmåga. WHO definierar psykisk hälsa med att man har 
förmågan att skapa harmoniska relationer till andra människor, samt att man har 
förmågan  att  acceptera motstridiga  tendenser  i  det  egna  psyket  på  ett  socialt 
accepterat och balanserat sätt. Att kunna ta itu med sina svårigheter och finna ett 
förnuftigt  sätt  att  öka  sitt  välbefinnande  är  även  förutsättningar  för  en  god 
psykisk hälsa. Människan är en social varelse. Därför är det av stor vikt för den 
sociala hälsan att man kan ha och eftersträvar relationer till andra medmänniskor 
som  fungerar och att vara delaktig  i en gemenskap. Att ha en god social hälsa 
omfattar även att vara medveten om vilka regler som styr gemenskap med andra 
människor och varför dessa regler finns. Hur vi fungerar som moraliska personer 
och hur välutvecklat vårt samvete är blir avgörande  för vår andliga hälsa. Om 
det dras paralleller till idrott så brukar man där prata om fair play, det vill säga 
att spela  rent och  inte  fuska. Sammanfattningsvis så kan det konstateras att de 
olika beskrivningarna av olika  typer av hälsa går  in  i varandra. Till exempel så 
har vår andliga hälsa med såväl våra relationer till andra som vårt psykologiska 
inre att göra.  
 
Innan vi går in på tidigare forskning vill vi avslutningsvis redovisa vad vi tagit 
fasta  på  gällande  begreppet  hälsa. WHO:s  berömda  definition  från  1946  låter 
väldigt bra när man läser den (Ehdin, 1997). Frågan vi ställer oss är, hur många 
är vid god hälsa om sådana krav ställs? Antagligen blir det en väldigt liten skara 
eftersom att denna definition är i det närmaste omöjlig att uppnå. Den är dock ett 
bra  förhållningssätt  att  sträva  mot.  I  det  här  arbetet  väljer  vi  att  begränsa 
begreppet hälsa till det fysiska välbefinnandet och med det menar vi de kost‐ och 
motionsvanor som eleverna i år 9 har. 
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1.2 Vad är motion? 
Ordet motion  i ett modernt uppslagsverk definieras som en aktivitet som är till 
för att främst förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande (www.ne.se b). 
Fritiden  innebär dock  för många att man är  fysiskt  inaktiv och ägnar sig åt  till 
exempel tv‐tittande. För att kunna uppnå en normal funktionsförmåga krävs det 
dock fysisk aktivitet. Det är tyvärr så att långt ifrån alla motionerar regelbundet, 
hur många  som  gör  det  beror  på  hur man  definierar  fysisk  aktivitet.  Fysiska 
aktiviteter  kan  vara  allt  från  cykling,  jogging  och  långpromenader  till  mera 
organiserade aktiviteter som ishockey, fotboll och friidrott.  
 
I vår undersökning väljer vi att definiera motion till att eleverna är fysiskt aktiva 
ett visst antal gånger  i veckan under  en viss  tid. Vi har valt Brembergs  (1998) 
definition av  fysisk aktivitet som  innebär motion av medelhög  intensitet, så att 
man blir andfådd eller svettas, i cirka 30 minuter minst tre gånger i veckan. Vid 
rörelse  mindre  än  dessa  rekommendationer  räknas  man  alltså  till  de  fysiskt 
inaktiva.   
 
1.3 Vad har ungdomar  för motionsvanor och hur kan det påverka 
hälsan? 

1.3.1 Ungdomars motionsvanor 
Dagens elever blir alltmer inaktiva, den andelen som inte är regelbundet fysiskt 
aktiva bland 15‐åringar har ökat  från cirka  tio procent 1993/1994  till 17 procent 
1997/1998  (Danielsson  &  Marklund,  2003).  Skolprojektet  2001,  som  är  en 
omfattande undersökning gjord av  idrottshögskolan  i Stockholm, beskriver den 
fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar bland annat elever  i år 9  (Engström 
2002  a). Där  står  det  att  läsa  att  hela  20‐30  procent  av  eleverna  i  år  9  inte  är 
regelbundet fysiskt aktiva. Om vi jämför med siffror som visar hur ofta eleverna 
motionerar på fritiden så ser man att aktivitetsnivån blir ännu lägre (Danielsson 
& Marklund, 2003). Andelen elever som är fysiskt aktiva så att de blev andfådda 
och/eller svettiga mer än fyra gånger i veckan är cirka 30 procent. De elever som 
aldrig är fysiskt aktiva på fritiden uppgick till cirka 15 procent. Enligt Eriksson, 
Johansson, Quennerstedt och Rudsberg, K. (2003) är andra varningssignaler det 
låga  deltagandet  på  Idrott  och  Hälsa  lektionerna.  Det  är  ungefär  hälften  av 
eleverna  i år 9  som deltar på  samtliga  idrottslektioner. 40 procent deltar oftast 
medan  en  av  tio  elever  sällan  eller  aldrig  deltar.  Förutsätter  vi  att  de  som  är 
fysiskt  inaktiva på fritiden trots allt deltar på skolidrotten betyder det att dessa 
elever i alla fall får motion cirka två gånger i veckan. Frågan vi ställer oss är, hur 
mycket rör dessa elever på sig och får de verkligen någon motion vid de tillfällen 
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de är med på skolidrotten? Vid en nationell undersökning som genomfördes på 
hösten 2002 kom de fram till att endast 48 procent av 15‐åringarna som deltog på 
idrottslektionerna  blev  andfådda  eller  svettiga  nästan  varje  gång  (ibid).  27 
procent uppgav att de oftast var med och rörde sig mycket, 14 procent var oftast 
med men  rörde  sig  inte  så mycket  och  slutligen  var  elva  procent  sällan  eller 
aldrig med. Med andra ord skulle detta kunna innebära att hälften av dem som 
är fysiskt inaktiva på fritiden men deltar på idrotten är de som är med men inte 
rör sig särskilt mycket. 
 
När det gäller de viktigaste skälen till att motionera har det gjorts en omfattande 
undersökning  på  Sveriges  befolkning  i  åldrarna  15‐65  år  (Engström,  2000). 
Resultaten av denna undersökning visar att 44 procent ansåg att det viktigaste 
skälet  till  motion  var  att  bevara  en  god  hälsa.  Det  näst  vanligaste 
svarsalternativet var ”Att komma  i  form”  (36 procent). Anmärkningsvärt är att 
endast elva procent har ”för att det är roligt” som viktigaste motiv till motion. 
 

1.3.2 Motionsvanors hälsopåverkan 
Det  finns medicinsk  forskning, både nationellt och  internationellt, som visar ett 
samband mellan omfattningen av den fysiska aktivitet och det hälsotillstånd en 
person har (Tranquist, 2001). Dessa studier visar att fysisk inaktivitet ökar risken 
för  hjärtinfarkt,  slaganfall,  höga  blodfetter,  högt  blodtryck,  typ‐2‐diabetes, 
benskörhet och vissa cancerformer, däribland tjocktarmscancer. Fysisk inaktivitet 
är idag på samma nivå som tobaksrökning vad gäller enskilda orsaker till ohälsa 
och för tidig död.  
 
På  lång sikt kan fysisk  inaktivitet medföra en rad sjukdomar för  individen som 
beräknas kosta  samhället  flera miljarder kronor årligen  (ibid). Kostnaderna  för 
varje sjukdom är: hjärt‐ och kärlsjukdomar cirka 20 miljarder, övervikt och dess 
följdsjukdomar cirka sex miljarder, ryggont cirka 20 miljarder och typ‐2‐diabetes 
cirka  sju miljarder.  I  Sverige  sker  dessutom  cirka  65  000  benbrott  varje  år  på 
grund av benskörhet,  som kan vara en  följd av  fysisk  inaktivitet. Varje patient 
med ett sådant benbrott beräknas kosta 250 000‐300 000 kronor och det är enbart 
sjukvårdskostnaderna. Samtidigt finns det rapporter om att fysisk aktivitet är en 
underskattad  behandlingsmetod  inom  hälso‐  och  sjukvård  (www.fhi.se).  Det 
finns  vetenskapligt  stöd  för  att  fysisk  aktivitet  kan  vara  förebyggande  och 
fungera som ”medicin” på cirka 30 sjukdomstillstånd.  
 
Fetma  och  övervikt  betraktas  idag  av  WHO  som  en  epedimi  i  västvärlden 
(www.who.int).  I Sverige blir befolkningen allt mer  inaktiva och  får allt  sämre 
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kostvanor  vilket  kan  leda  till  övervikt. Dagens  ungdomar  blir  också  allt mer 
överviktiga. Utvecklingen pekar  inte på  något  trendbrott,  snarare  tvärtom  blir 
ungdomars kost och motionsvanor allt sämre  (Carlsson, 2003). Undersökningar 
gjorda på  idrottshögskolan  i Stockholm 1987 visade att av elever  i år 3, 6 och 9 
var  7,6  procent  överviktiga.  Dagens  siffror  är  istället  20,1  procent,  alltså  en 
ökning på 12,5 procent. 
 
Det  är  alltså mycket  som  talar  för  att  samhället på  sikt kommer  att  få  allt  fler 
vuxna med försämrat hälsotillstånd och dåliga förutsättningar för fysisk aktivitet 
(Engström, 1994). Faktorer som gör att kostnaderna kommer att öka och bli ännu 
större än de är idag.  
 
Sannolikheten att som överviktig 15‐åring bli det även som vuxen, och därmed 
en belastning för samhället, är stor (www.aftonbladet.se). Enligt Claude Marcus, 
professor  på  rikscentrum  för  överviktiga  barn  vid  Huddinge  sjukhus,  är  det 
uppemot  90  procents  chans  att  överviktiga  tonåringar  i  15  års  ålder  förblir 
överviktiga även som vuxna. 
 
1.4 Vad har ungdomar för kostvanor? 

1.4.1 Ungdomarnas frukostvanor 
I  boken  Skollunchen  (Halling,  Jacobson  &  Nordlund,  1990)  redovisas  en 
undersökning gjord  av projektet  Skolan  och Kosten  om ungdomars matvanor. 
Undersökningen följde elever i tio olika kommuner under en hel vecka år 1986. 
Antal  elever  i år 7‐9  som deltog  i undersökningen var  totalt 1688  i de utvalda 
kommunerna.  Insamlingen  av  uppgifter  gjordes  via  enkäter,  intervjuer, 
checklistor samt observationer.  
 
Undersökningen pågick under  en  veckas  tid med ungdomar  i högstadiet. Där 
fick  eleverna  bokföra  vad  det  de  ätit  under  fem  skoldagar  och  under  helgen. 
Cirka 73 procent av eleverna ansåg att de hade ätit en  frukost som var normal 
eller  en  stor  frukost.  21  procent  ansåg  sig  äta  en  liten  frukost  och  drygt  två 
procent av ungdomarna har angivit att de  inte hann med att äta någon  frukost 
alls på morgonen eller att de åt väldigt lite. Den vanligaste orsaken till detta var 
att de vaknade sent och inte ansåg sig hinna äta. Andra uppgav som skäl att de 
har  svårt  att  äta  tidigt  på  morgonen.  Benämningen  liten  frukost  består  av 
smörgås med pålägg och ett glas mjölk, enbart en kopp mjölkchoklad, en kopp te 
och några skorpor, ett glas juice etcetera. Den normala frukosten bestod oftast av 
mjölk och  flingor/müsli  samt  smörgås med pålägg och ägg  (ibid). Mellan åren 
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2001‐2002 gjordes en  liknande undersökning som visade att cirka 18 procent av 
landets  15‐åringar  aldrig  eller  sällan  åt  frukost  på  vardagarna  och  helgerna 
(Danielsson, 2003).  
 
Av den  tidigare undersökningen  framgår också  att det var  runt  75 procent  av 
ungdomarna  som  åt  en  normal  eller  stor  frukost  (Halling,  Jacobsson  & 
Nordlund,  1990).  Generellt  åt  flickor  sämre  frukost  än  pojkar.  Vid  var  fjärde 
frukost  åt  flickorna  otillfreds‐ställande  eller  direkt  dåligt.  Endast  var  tionde 
frukost bedömdes vara helt tillfredställande eller bra. Kvaliteten på frukostarna 
har behandlats av en kostkunnig expert. Många elever som inte hann med att äta 
frukost på morgonen  eller  som  åt  en undermålig  frukost  hoppade  också  över 
skollunchen. Vissa kunde äta en  liten portion  till  lunch men några åt  ingenting 
av huvudrätten.  
 

1.4.2 Ungdomars lunchvanor 
Något  som  är  väldigt  vanligt  förekommande  på  högstadiet  är  att  eleverna 
hoppar  över  skollunchen  någon  gång  i  veckan.  Följder  av  detta  kan  bli  att 
eleverna  blir  rastlösa,  irriterade,  får  huvudvärk,  får  svårare  att  hänga med  i 
undervisningen och  får sämre  immunförsvar  (Strandell, 1995). Studier visar att 
nästan 17 procent av eleverna uppgav att de hoppade över skollunchen minst en 
gång i veckan (Halling, Jacobsson & Nordlund, 1990). Det fanns även en mindre 
grupp elever som sällan åt någon skollunch alls.  I stället äter eleverna smörgås 
och  mjölk  eller  sallad  beroende  på  utbudet.  Elever  kunde  även  kompensera 
skollunchen med att gå  till ett gatukök, kiosk eller dylikt,  för att äta  snabbmat 
eller godis. Det visade sig att ju närmare skolan detta utbud låg desto oftare blev 
de utnyttjade  av  eleverna. Under veckan  som  studien pågick visade  sig  att  13 
procent av eleverna åt godis och hamburgare i stället för skollunchen. Elever som 
uppgav att de inte åt någon lunch på skolan gick i regel hem och åt lunch. Detta 
förekom oftast  i större städer eller om eleverna bodde nära skolan. Orsaken  till 
att de gick hem kunde bland annat vara att de  tyckte maten var bättre hemma 
eller  att  de  upplevde måltids‐  situationen  i  skolan  för  jobbig.  Studier  gjorda 
mellan 2001‐2002 visar på att elever som hoppar över skollunchen minst en gång 
i veckan har stigit till cirka 35 procent (Danielson, 2003).  
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SkolmatensVänner (2001) har gjort en teoretisk beräkning av livsmedelspriset på 
en  skollunch  portion.  Beräkningen  visar  att  en  skollunch  på  grundskolan  i 
genomsnittskommunen får kosta sju kronor och 45 öre. Det är i reella tal 55 öre 
mindre  än  1979  (www.skolmatensvanner.org)!  Detta  kan  innebära  att 
skollunchens kvalité försämrats de senaste decennierna. 
 

1.4.3 Ungdomars middagsvanor 
I  en  undersökning  om  svenska  skolbarns  hälsovanor  var  resultaten  för 
ungdomars  middagsvanor  betydligt  positivare  (Danielsson,  2003). 
Undersökningen visade att 90 procent av 15‐åringarna åt middag varje vardag. 
Det var 84 procent som åt middag båda helgdagarna. 
 

1.4.4 Ungdomars övriga kostintag 
Studier  gällande  det  övriga  kostintaget  visar  att  dagens  15‐åringar  äter  för 
mycket  sötsaker  och  dricker  för  mycket  läsk  (Danielsson,  2003).  Ungefär  15 
procent av 15‐åringarna äter  sötsaker minst en gång varje dag, 20 procent äter 
sötsaker fyra till sex dagar  i veckan, 50 procent äter sötsaker en till tre gånger  i 
veckan  och  resterande  15  procent  äter  sällan  eller  aldrig  sötsaker.  Ungefär 
liknade siffror gäller för ungdomarnas läskintag.  
 
Angående 15‐åringarnas frukt och grönsaksintag så är det alldeles för litet (ibid). 
Endast  tio  till  femton  procent  av  ungdomarna  äter  frukt  och/eller  grönsaker 
minst  en  gång  per  dag.  Enligt  gällande  rekommendationer  bör man  äta  frukt 
eller  grönsaker  fem  gånger  om  dagen  (www.fruktochgront.nu).  Den 
sammanlagda vikten på dessa  intag bör minst uppgå  till 500 gram. De  senaste 
tjugo årens  forskning har givit allt större vetenskaplig  tyngd åt den skyddande 
effekten av att äta mycket frukt och grönsaker. Inte minst när det gäller vanliga 
sjukdomar som hjärt‐kärlsjukdomar, cancer, övervikt och diabetes. Därför är det 
faktum att eleverna äter för lite frukt och/eller grönsaker oroande. 
 
1.5 Vad kan dåliga kostvanor innebära för hälsan? 
Enligt de  svenska näringsrekommendationerna utfärdade  av Livsmedelsverket 
(www.slv.se),  bör  det  dagliga  energiintaget  fördelas  på  tre  huvudmål  och 
eventuellt ett till två mellanmål. Till frukost rekommenderas att äta en fjärdedel 
av det totala dagsbehovet och för de två övriga måltiderna en tredjedel vardera. 
Mellanmålen  ska  stå  för  cirka  tio  till  femton  procent  av  det  dagliga 
energibehovet. 
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Ett  stort  problem  är  att många  hoppar  över  någon  av  huvudmåltiderna  och 
istället  äter  godis  eller  kakor  och  dricker  läsk  (Adamsson, Hagstedt & Öberg, 
2000). Detta  leder  till  att mättnadskänslan  inte  infinner  sig, vilket gör  att man 
stoppar  i sig snabba kolhydrater. Konsekvensen av detta blir att hungerkänslan 
försvinner en kort stund och sedan kommer tillbaka. 
 

1.5.1 Socker 
En  nyligt  omgjord  undersökning  bland  drygt  1200  niondeklassare  i Göteborg 
visade  att  de  flesta  av  eleverna  åt  minst  300  gram  smågodis  i  veckan 
(www.cerealia.se). Noterbart  är  att  det  i  energi motsvarar  20  frukter. Att  äta 
mycket godis och läsk är inte bra eftersom socker i stora mängder är fettbildande 
(Engborg,  2001).  Fettet  som  bildas  är  svårt  att  omvandla  till  energi  som 
musklerna kan använda. Om man har ett högt  sockerintag kan det  leda  till att 
man  får  förhöjda halter av kolesterol. Kolesterol är ett mått  som mäter blodets 
innehåll  av  blodfetter  (www.allahjartan.com).  Om  man  har  ett  högt 
kolesterolvärde  ökar  det  risken  för  åderförfettning,  högt  blodtryck  och  för  att 
man ska råka ut för till exempel en hjärtinfarkt.  
 
För mycket  socker kan även medföra diabetes  eftersom den blodsockerkick  en 
person  får  av  socker  snabbt  skapar  ett  beroende  som  kan  vara  svårt  att  bryta 
(Engborg,  2001).  När  vi  stoppar  i  oss  produkter  med  enkla  sockerarter,  till 
exempel  godis  och  läsk,  går  sockret  snabbt  ut  till  cellerna.  Bukspottkörteln 
producerar då insulin för att blodsockernivån inte ska bli för hög. Är höjningen 
snabb  medför  det  en  kraftig  utsöndring  av  insulin  som  snabbt  minskar 
blodsockret. Blodsockernivån blir då  lägre än den var  innan man åt produkten 
som  innehöll  socker.  Effekten  av  detta  blir  att  vi  åter  känner  ett  sug  efter 
sötsaker. På lång sikt kan detta medföra åldersdiabetes, hjärt‐ och kärlsjukdomar, 
lågt  blodsocker  och  kronisk  trötthet.  För  den  som  har  diabetes  eller  vill 
förebygga det är det av största vikt att undvika för mycket snabba sockerarter, är 
noga med  det  fett man  äter  och motionerar  regelbundet.  Tidigare  var  typ‐2‐
diabetes  förknippat  med  äldre  personer  (Boreham,    Twisk,  Savage,  Crane  & 
Strain). Numera  förekommer det hos allt yngre personer och  i  extrema  fall  till 
och med hos barn.  
 

1.5.2 Fett 
Det  blir  allt  vanligare  att  ungdomar  äter  snabbmat  (hamburgare,  pizza  och 
kebab) som har ett mindre bra näringsinnehåll (www.slv.se). Ett exempel är att 
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snabbmat innehåller för stor andel fett. Gällande rekommendationer säger att fett 
inte bör utgöra mer än 30 procent av det totala energiintaget, vilket snabbmaten 
gör.  
 
Allt fett i maten är dock inte ohälsosamt, orsakar fetma och ökar risken för hjärt‐ 
och  kärlsjukdomar  (www.helapharma.se).  Allt  fett  består  av  mättade, 
enkelomättade och fleromättade fettsyror. Det är bara det mättade fettet som kan 
medföra  ohälsa. Mättat  fett  finns  i  till  exempel  kött,  ost  och mjölkprodukter. 
Omättade och fleromättade fetter, som räknas som nyttigare, finns i till exempel 
olivolja,  linfröolja,  fisk,  nötter  och  frön. Och dessa  fetter  är  livsviktiga  för  vår 
hälsa. Det  innehåller viktiga vitaminer, ämnen  till  cellmembran, hormoner och 
prostaglandiner  som  styr kroppsliga  funktioner på  cellnivå. För  sin  egen hälsa 
behöver man inte äta en enkel och fettsnål kost (Acuff, 2001). Snålas det med fett 
medför det ett sug efter kolhydrater som finns i sötsaker. Vilket i sin tur kan leda 
till en ständigt hög insulinnivå som gynnar fetma. Om man däremot äter rätt fett 
får det samma effekt som proteiner, det vill säga en stabil blodsockernivå. Fett är 
alltså inte den största orsaken till övervikt, eller som överläkare Enkvist har sagt: 

 
Det är lika dumt att tro att man blir fet av att äta fett som att tro att man bli grön  
av att äta grönsaker. (Enkvist, DN 11/1 2004) 
 

Fett är alltså en stor energikälla som krävs för att orka röra på sig. Att övervikt 
däremot orsakas av  för högt energiintag  i kombination med  fysik  inaktivitet är 
de flesta forskare överens om. 
 
1.6 Vad säger skolans styrdokument? 
Enligt  Barlow  (1997)  bör  hälsofostran  ingå  i  skolans  samtliga  ämnen. Arbetet 
med hälsa borde  vara det  som prioriteras  först  i  alla  skolor.  I Lpo  94,  som  är 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet finns följande som kan kopplas till 
fysisk aktivitet: 

 
Skolan ansvarar  för att varje  elev  efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper 
om  förutsättningarna  för  en god hälsa  samt har  förståelse  för den  egna  livsstilens betydelse  för 
hälsan. (Lpo 94 s. 10) 

 
Kursplanen  för ämnet  Idrott och Hälsa  tar även den upp kännedom angående 
hälsa  som  eleven bör ha  efter  avslutad kurs. Ett  av de grundläggande  syftena 
med ämnet är att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och 
respekt  för  andra.  Eftersom  idrott,  friluftsliv  och  olika  former  av motion  och 
rekreation  har  stor  betydelse  för  hälsan  behöver  barn  och ungdomar utveckla 
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kunskaper om hur kroppen fungerar. Bland annat behöver de lära sig hur vanor, 
regelbunden  fysisk  aktivitet  och  friluftsliv  förhåller  sig  till  fysisk  och psykiskt 
välbefinnande.  (www.skolverket.se b).  
 

 
Betygskriterierna  tar  bland  annat  upp  följande  som  eleven  skall  ha  uppnått  i 
slutet på det nionde skolåret: 

Förstå  sambandet  mellan  mat,  motion  och  hälsa  och  kunna  tillämpa  kunskaper  i  ergonomi  i 
vardagliga sammanhang. (www.skolverket.se b) 

Skolans verksamhet skall enligt skollagen styras av bland annat läroplanerna och 
kursplanerna för det aktuella ämnet (www.skolverket.se a). Det är alltså skolans 
skyldighet  att  se  till  att  varje  elev  efter  år  9  förstår  sambandet mellan  kost, 
motion och hälsa. 
 

2. Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka ungdomars kost‐ och motionsvanor samt 
deras kunskaper om vilken betydelse det har för hälsan. 
 

• Finns det någon skillnad på kunskaperna om kost‐ och motionsvanornas 
betydelse för hälsan mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva? 

• Finns det skillnader mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktivas kostvanor? 

 
3. Metod 
 
3.1 Undersökningsgrupp 
Vi har gjort vår undersökning på åtta klasser på två skolor i Norrbottens län. På 
ena skolan går det 73 elever och på den andra 112 elever, i år 9. Sammanlagt var 
undersökningsgruppen alltså 185 elever. Könsfördelningen var 81 pojkar och 78 
flickor. 

 
3.2 Bortfall 
Bortfallet vid tillfället för enkätutdelningen var sammanlagt 26 elever varav elva 
elever  var  sjuka  och  femton  stycken  frånvarande  av  okänd  anledning. 
Procentuellt var bortfallet sammanlagt på fjorton procent.  
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3.3 Urval 
Anledningen till valet att göra undersökningen på dessa skolor var att vi gjorde 
vår  verksamhetsförlagda  utbildning  där.  Undersökningen  var  en 
totalundersökning på år 9, det vill säga inget urval gjordes utan samtliga elever i 
det  året  fick  göra  enkäten  (Trost  2001).  Elever  i  år  9  valdes  för  att  det  i 
styrdokumenten  finns  tydliga  mål  som  eleverna  skall  ha  uppnått  efter 
grundskolans slut. Vi har dessutom hittat tidigare forskning som berört elever i 
den åldern.  
 
3.4 Mätmetod 
Enligt  Trost  (2001)  är  enkät  ett  instrument  som  kan mäta människors  åsikter, 
beteende och känslor. För att få ett stort underlag till vår studie valde vi att göra 
en enkätundersökning. Detta eftersom det är den metod som kräver minst  tid  i 
förhållande  till hur många svar som erhålls. När enkäten  (bilaga 2) utformades 
gjordes en återknytning till syftet för att säkerställa att enkäten skulle ge svar på 
våra  underfrågor  i  syftet.  Enkäten  bestod  av  frågor  om  elevernas  kost‐  och 
motionsvanor, samt elevernas baskunskaper om detta. Vi gjorde en strukturerad 
enkät, det vill säga med fasta svarsalternativ, med hög standardisering och den 
bestod  av  25  frågor  (bilaga  2). Hög  standardisering  innebär  att  alla  elever  får 
samma frågor och situationen är densamma när de svarar på dessa.  
 
Patel  och  Davidsson  (2003)  menar  att  hög  grad  av  standardisering  och 
strukturering  utmärker  en  enkät  som  har  graderade  och  jämnt  antal 
svarsalternativ.  De  anser  att  människan  har  en  benägenhet  att  undvika 
ändpunkterna och dra sig mot mitten om det är ett ojämnt antal svarsalternativ. 
Då uppstår den så kallade centraltendensen. Vi har därför i största möjliga mån 
valt ett jämnt antal svarsalternativ på vår enkät.  
 
Vissa frågor har trots detta ett ojämnt antal svarsalternativ och detta beror på att 
vi  ska  kunna  jämföra  dessa  frågor med  tidigare  forskning med  exakt  samma 
frågor. Vid hög grad av standardisering och strukturering är det även viktigt att 
frågorna  som  ställs  verkligen  täcker  upp  alla  delområden  samt  att 
svarsalternativen är relevanta för det som ska undersökas. 
 
3.5 Kvantitativ och kvalitativ   
Syftet med vår undersökning har varit avgörande för metoden vi använt oss av 
(Trost, 2001). Förenklat skulle en kvantitativ  forskning kunna beskrivas som en 
undersökning där siffror används. Om forskningsfrågan ska besvaras i termer av 
längre, fler eller mer är det en kvantitativ forskning.  Lyckas sådan rangordning 
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helt  undvikas  är  forskningen  att  betrakta  som  kvalitativ  om  datainsamlingen 
istället fokuseras på ”mjuka” data (Patel & Davidsson, 2003). Med ”mjuka” data 
menas  till  exempel  kvalitativa  intervjuer  och  tolkande  analys,  dessa  är  oftast 
verbala analysmetoder av textmaterialet. Den kvalitativa undersökningen strävar 
mer  efter  insikt  i hur människor upplever  sin  omvärld  än  statistiska  analyser. 
Ofta  räknas kvalitativa  studier  som mindre värda än kvantitativa, Trost  (2001) 
menar dock att de är lika mycket värda.  
 
De  allra  flesta  frågorna  i  en  enkätundersökning  kan  räknas  som  kvantitativa 
variabler. Det  är vanligt  att  frågorna  är  formulerade  så  att när dessa besvaras 
sker det genom att svaret kryssas i på en stigande eller fallande skala (Ejlertsson, 
1996). Den undersökning som vi gjort kan betraktas som en kvantitativt inriktad 
forskning,  det  vill  säga  en  forskning  som  använder  sig  av  statistiska 
bearbetnings‐  och  analysmetoder  (Patel  &  Davidsson,  2003).  Vid  kvantitativa 
studier  studerar  forskaren olika variabler. En variabel kan befinna  sig på olika 
skalnivåer och vår undersökning befinner sig på nominalnivån. Nominalskalan 
innebär en klassificering som ger en indelning i kategorier (Ejlertsson, 1996).   
 
3.6 Validitet och Reliabilitet 
När  information  ska  hämtas  in  om  någonting  är  det  främst  två  faktorer  som 
påverkar resultatet (Patel & Davidsson, 2003). För det första är det vetskapen om 
att  vi mäter  det  vi  avsett  att mäta,  det  vill  säga  att  undersökningen  har  god 
validitet. Det andra är att undersökningen har god reliabilitet och med det menas 
att mätningarna utförts på ett  tillförlitligt sätt. För att säkerställa validiteten på 
vår undersökning återknöt vi till syftet och sedan tog vi hjälp av en av lektorerna 
på universitetet. Vid enkät utformningen är det svårt att  i  förväg vara säker på 
rebilialiteten. Vi gjorde därför frågorna så tydliga som vi bara kunde.  
 
3.7 Genomförande 
Vår  undersökning  genomfördes  i  form  av  en  gruppenkät,  det  vill  säga 
undersökningen  gjordes  i  klassrummet  där  alla  var  samlade  (Trost,  2001). 
Veckan  innan enkäten delades ut, skickades ett brev  (bilaga 1) via eleverna  till 
deras  föräldrar.  I brevet berättade vi om vårt  syfte med arbetet och  förklarade 
hur  enkätundersökningen  skulle  gå  till.  Eleverna  som  svarade  på  enkäten 
behövde inte skriva sina namn och enkäterna var onumrerade, allt för att deras 
konfidientialitet  skulle  säkras.  I  enlighet  med  Patel  och  Davidsson  (2003) 
närvarade vi vid tillfällena när eleverna fick fylla  i enkäten. Detta för att kunna 
svara  på  eventuella  frågor  och  förtydliga  dessa  om  så  behövts. Denna metod 
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kallas  för  ”enkät  under  ledning”.  Enkäten  delades  ut  vid  ett  tillfälle  till  varje 
klass.  
 
3.8 Bearbetning och analys 
All data  som  samlats  in har bearbetats med dataprogrammet Statview Student 
och Microsoft Excel. Redovisningen av frågorna har vi gjort numeriskt och med 
det menas  att  resultatet  beräknas  procentuellt  samt  att man  använder  sig  av 
statistiska metoder  för  att  se  om  det  är  någon  signifikant  skillnad  grupperna 
emellan (Patel & Davidsson, 2003).  
 
För att  statistiskt kunna  säkerställa om det  finns någon  skillnad mellan  fysiskt 
aktiva  och  fysiskt  inaktiva  elever  har  vi  använt  oss  av Mann‐Whitneys  test. 
Enligt  Lind  är  det  en  typ  av U‐test  och  vi  har  beräknat  på  95  procentsnivån 
(personlig  kommunikation,  28  april,  2004). Om p‐värdet  i den  beräkningen  är 
lägre än 0,05 menas att det med 95 procents säkerhet är en signifikant skillnad 
mellan grupperna.  
 
 
3.9 Tidsplan 

19/1  13/2        14/4     28/4    11/5    1‐4/6   
 
Den  19  januari  hade  vi  introduktion  i  kursen  där  examensarbetet  ingår.  Där 
informerades  bland  annat  om  att  innan  den  13  februari  skulle  alla  studenter 
bestämma vem man ville skriva med samt valt ämne och skrivit ett PM om detta. 
Vi och övriga studenter som valde att skriva i ämnet i idrott och hälsa fick sedan 
tre datum när delar av arbetet skulle vara klart för att diskuteras  i seminarium. 
Dessa  inlämningsdatum var: 14/4 2004 Bakgrund, 28/4 2004 Metod och Resultat 
samt 11/5 2004 Diskussion. Slutopponeringen genomfördes mellan den första och 
fjärde juni 2004. 

                                                                                                                    
4. Resultat 
I  den  här  delen  redovisar  vi  resultaten  från  enkätundersökningen.  Enkäten 
(bilaga 2) har sammanställts och eleverna har delats  in  i aktiva/inaktiva utifrån 
svaren på  följande  frågor: ”Hur många gånger  i veckan motionerar du 30 min  eller 
mer, på  fritiden?” och ”Hur mycket rör du dig på  idrottslektionerna?”. Vi har sedan 
utgått  ifrån Brembergs  (1998) definition  av  vad  som  krävs  för  att  vara  fysiskt 
aktiv. De  elever  som  svarat  att  de motionerar  30 minuter  eller mer minst  tre 
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gånger i veckan har automatiskt räknats som fysiskt aktiva. Detta oavsett vad de 
svarat på  frågan om hur mycket de rör sig på  idrottslektionerna. Eleverna som 
motionerar 30 minuter  eller mer  en  till  två gånger  i veckan har kunnat uppnå 
fysisk aktivitet genom att alltid delta på idrottslektionerna i skolan. Övriga elever 
har  klassats  som  fysiskt  inaktiva.  Resultatet  av  denna  uträkning  blev  att  77 
procent  (123  elever)  av  eleverna klassas  som  aktiva och  23 procent  (36  elever) 
som  inaktiva.  Utifrån  detta  har  vi  sedan  studerat  om  det  är  någon  skillnad 
mellan  gruppernas  kunskaper  om  kostens  och motionens  betydelse  för hälsan 
samt deras kostvanor. Totala antalet elever  (n) och  intern bortfall  (b)  redovisas 
enskilt  för  varje  fråga  (Patel & Davidsson,  2003). Vi  har  använt  oss  av Mann‐
Whitney,  som  är  en  typ  av U‐test,  för  att  statistiskt  kunna  säkerställa  om  det 
finns  någon  skillnad  mellan  fysiskt  aktiva  och  fysiskt  inaktiva  elever. 
Beräkningarna har gjorts på 95 procentsnivån. Om p‐värdet i den uträkningen är 
lägre  än  0,05  betyder  det  att  det med  95  procents  säkerhet  är  en  signifikant 
skillnad mellan grupperna.  
 
 
4.1 Kost 

  av  resultatet  redovisar  elever  i  år  9  kostvanor  samt  deras Den  här  delen
kunskaper om dess betydelse för hälsan.  
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Figur 1. Visar hur ofta eleverna äter frukost på vardagar. n=159 b=0 
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Resultaten visar att av de fysiskt aktiva är det tre procent som aldrig äter frukost 
på vardagar. Motsvarande  siffror  för de  fysiskt  inaktiva är åtta procent. Av de 
elever som alltid äter frukost är det 73 procent av de aktiva och 44 procent av de 
inaktiva som gör det. Den statistiska uträkningen ger ett p‐värde på 0,0139 vilket 
betyder  att  det  statistiskt  är  en  signifikant  skillnad mellan  fysiskt  aktiva  och 
fysiskt inaktiva elevernas frukostvanor på vardagar. 
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Figur 2. Visar hur ofta eleverna äter frukost på helger. n=159 b=0 
 
Resultaten  visar  att  av  de  fysiskt  aktiva  är  det  fem  procent  som  aldrig  äter 
frukost på helger, motsvarande siffror för de fysiskt inaktiva är 22 procent. Tittar 
man på siffror för de elever som alltid äter frukost på helger så är det 63 procent 
av  de  aktiva  och  36  procent  av  de  inaktiva  som  gör  det.  Den  statistiska 
uträkningen  ger  ett  p‐värde  på  0,0014  vilket  betyder  att  det  statistiskt  är  en 
signifikant skillnad på fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elevers frukostvanor på 
helger. 
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Figur 3. Visar hur ofta eleverna vanligtvis äter skollunch. n=158 b=1 
 
Resultaten  visar  att  av  de  fysiskt  aktiva  är  det  två  procent  som  aldrig  äter 
skollunch, motsvarande siffror  för de  fysiskt  inaktiva är  tre procent. Tittar man 
på siffror för de elever som alltid äter skollunch så är det 61 procent av de aktiva 
och 22 procent av de inaktiva som gör det. Den statistiska uträkningen ger ett p‐
värde på 0,0004 vilket betyder att det statistiskt är en signifikant skillnad mellan 
hur ofta fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever äter skollunch. 
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Figur 4. Visar hur ofta eleverna vanligtvis äter lunch på helger. n=159 b=0 
 
Resultaten visar att av de fysiskt aktiva är det åtta procent som aldrig äter lunch 
på helger, motsvarande siffror för de fysiskt inaktiva är 14 procent. Tittar man på 
siffror  för de elever som alltid äter  lunch på helgen så är det 35 procent av de 
aktiva och elva procent av de inaktiva som gör det. Den statistiska uträkningen 
ger  ett  p‐värde  på  0,0043  vilket  betyder  att  det  statistiskt  är  en  signifikant 
skillnad mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elevers lunchvanor på helger. 
 
På  fråga  till  eleverna  (n=159  b=0)  om  hur  ofta  de  vanligtvis  äter middag  på 
vardagar visar svaren att samtliga undersökta äter middag på vardagar, om än 
inte varje dag. Tittar man på siffror för de elever som äter middag varje dag på 
vardagar så är det 89 procent av de aktiva och 92 procent av de inaktiva som gör 
det. Den  statistiska  uträkningen  ger  ett  p‐värde  på  0,73  vilket  betyder  att  det 
statistiskt inte är någon signifikant skillnad på fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 
elevers middagsvanor på vardagar.  
 
Enkätfrågan  till  eleverna  (n=159  b=0)  angående  om hur  ofta de vanligtvis  äter 
middag på helger visar resultaten att samtliga undersökta äter middag på helger, 
om än  inte varje dag. Tittar man på siffror  för de elever som äter middag varje 
dag på vardagar så är det 90 procent av de aktiva och 83 procent av de inaktiva 
som gör det. Den statistiska uträkningen ger ett p‐värde på 0,52 vilket betyder att 
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det  statistiskt  inte  är  någon  signifikant  skillnad  på  fysiskt  aktiva  och  fysiskt 
inaktiva elevers middagsvanor på helgerna.  
 
Frågan vi ställde till eleverna (n=75 b=0) som inte äter skollunch och vad de äter 
istället visade att av de fysiskt aktiva är det 30 procent som inte äter någonting, 
fjorton procent går hem och  äter,  50 procent  äter mackor och  sex procent  äter 
sötfika. Motsvarande siffror för de fysiskt inaktiva visar att 44 procent väljer att 
inte äta någonting,  fyra procent går hem och äter, 48 procent äter mackor och 
fyra  procent  äter  sötfika.  Den  statistiska  uträkningen  ger  ett  p‐värde  på  0,45 
vilket  betyder  att  det  statistiskt  inte  är  någon  signifikant  skillnad  på  fysiskt 
aktiva  och  fysiskt  inaktiva  elever  som  inte  äter  skollunch  och  vad  de  då  äter 
istället. 
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Figur  5.  Visar  hur  många  dagar  i  veckan  eleverna  vanligtvis  äter  frukt  och/eller 
grönsaker. n=159 b=0 
 
På  den  här  frågan  blev  skillnaden mellan  fysiskt  aktiva  och  inaktiva  stor. De 
fysiskt aktiva som äter frukt och/eller grönsaker varje dag uppgår till 34 procent, 
motsvarande siffror för de inaktiva är sex procent. Om man tittar på hur många 
som aldrig äter frukt och/eller grönsaker så visar resultaten att det är sex procent 
av de fysiskt aktiva och 25 procent av de fysiskt inaktiva som inte gör det. Den 
statistiska uträkningen ger ett p‐värde på 0,0001 vilket betyder att det statistiskt 
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är en signifikant skillnad på hur många dagar i veckan fysiskt aktiva och fysiskt 
inaktiva elever vanligtvis äter frukt och/eller grönsaker. 
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Figur 6. Visar hur många dagar i veckan eleverna vanligtvis äter sötsaker. n=159 b=0 
 
På  denna  fråga  visar  resultatet  att  av  de  fysiskt  aktiva  eleverna  är  det  åtta 
procent  som äter  sötsaker varje dag, motsvarande  siffra  för de  fysiskt  inaktiva 
eleverna är 25 procent. Av de  fysiskt aktiva är det  två procent  som aldrig äter 
godis  medan  det  är  åtta  procent  som  aldrig  äter  sötsaker.  Den  statistiska 
uträkningen  visade  att  det  inte  var  någon  signifikant  skillnad  på  hur många 
dagar i veckan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever vanligtvis äter sötsaker. 
 
På  fråga  till  eleverna  (n=158 b=1) om hur många dagar  i veckan de vanligtvis 
dricker  läsk  visar  resultaten  att  av  de  fysiskt  aktiva  är  det  sex  procent  som 
dricker  läsk varje dag medan av de  fysiskt  inaktiva eleverna är det 17 procent 
som  gör  det. De  fysiskt  aktiva  som  aldrig  dricker  läsk  uppgår  till  13  procent 
medan siffran  för de  inaktiva är sex procent. Den statistiska analysen ger ett p‐
värde  på  0,038  vilket  betyder  att  det  finns  en  signifikant  skillnad mellan  hur 
många dagar i veckan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever vanligtvis dricker 
läsk. 
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Enkätfrågan till eleverna (n=158 b=1) om hur många dagar i veckan de vanligtvis 
äter ”snabbmat” (Hamburgare, Pizza eller Kebab) visar att av de fysiskt aktiva är 
det fem procent som äter snabbmat fyra till sex dagar i veckan. Medan det bland 
inaktiva är det  inga elever som gör det. Av de  fysiskt aktiva eleverna är det 43 
procent  som aldrig äter  snabbmat och bland  fysiskt  inaktiva är det 33 procent 
som aldrig gör det. Den statistiska analysen ger ett p‐värde på 0,26 vilket visar 
att det  inte  finns någon  signifikant  skillnad mellan hur många dagar  i veckan 
fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever vanligtvis äter snabbmat. 
 
Tabell 1. Visar hur många procent av  eleverna  som  instämt med  respektive påstående. 
Tabellen visar  även  om det  finns någon  signifikant  skillnad mellan  fysiskt  aktiva  (Fy. 
akt.) och fysiskt inaktivas (Fy. inakt.) svar. n=158 b=1 på samtliga påståenden.  
 
Påstående  Instämmer Fy. akt.  Instämmer Fy. inakt.     P‐värde 
Att äta frukost varje dag är bra för hälsan.  99%  89%  0.001 
Att äta sötsaker och/eller dricka läsk ofta        
påverkar hälsan negativt.  82%  81%  0.84 
Att äta sötsaker och/eller dricka läsk ofta        
ger en risk för viktökning.  93%  83%  0.06 
Att äta snabbmat ofta ger en risk för        
viktökning.   95%  86%  0.06 
Att äta snabbmat ofta påverkar hälsan       
negativt.              86%  86%  0.99 
Jag är nöjd med det jag dagligen äter       
det är en hälsosam kost.  83%  50%  0.0001 
         
 
Resultaten visar att det är en signifikant skillnad mellan hur många av de fysiskt 
aktiva och fysiskt inaktiva som instämmer med påståendena; ”Att äta frukost 
varje dag är bra för hälsan” och ”Jag är nöjd med det jag dagligen äter det är en 
hälsosam kost”. När det gäller det sistnämnda påståendet var den procentuella 
skillnaden hela 33 procent.  
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4.2 Motion 
Den  här  delen  av  resultatet  redovisar  elever  i  år  9 motionsvanor  samt  deras 
kunskaper om dess betydelse för hälsan. 
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Figur 7. Visar hur mycket eleverna rör sig på idrottslektionerna. n=158 b=1 
 
Figuren  visar  att  det  är  63  procent  av  eleverna  som  alltid  är  med  på 
idrottslektionerna och vid dessa  tillfällen blir de svettiga eller andfådda nästan 
varje  gång. Den  visar  även  att  det  är  drygt  en  procent  som  aldrig  deltar  på 
idrottslektionerna. 
 
På fråga till eleverna (n=158 b=1) om hur många gånger i veckan de motionerar 
30 min  eller mer, på  fritiden visar  resultaten att  tio procent av  eleverna aldrig 
motionerar  på  fritiden.  Det  är  67  procent  av  eleverna  som  svarar  att  de 
motionerar 30 minuter eller mer på fritiden minst tre gånger i veckan. 
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Figur 8. Visar vad eleverna anser vara det viktigaste skälet  till att ägna sig åt motion. 
n=154 b=5 
 
På denna fråga visar resultatet att av de fysiskt aktiva eleverna är det nio procent 
som anser att glädjen att tävla är det viktigaste motivet för att ägna sig åt motion, 
av de fysiskt inaktiva eleverna är det ingen som angivit det skälet. Av de fysiskt 
aktiva är det 18 procent som tycker att det viktigaste motivet för att ägna sig åt 
motion är för att komma i form, av de fysiskt inaktiva eleverna är det 39 procent 
som angivit det skälet. Den statistiska uträkningen gav ett p‐värde på 0,01 vilket 
innebär att det är en signifikant skillnad mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 
elevers viktigaste skäl till att ägna sig åt motion. 
 
Påståendet  till  eleverna  (n=155  b=4)  om  att  regelbundet  röra  på  sig  är  en 
förutsättning  för  en  god  hälsa  visar  att det  är  98  procent  av de  fysiskt  aktiva 
eleverna  och  91  procent  av  de  fysiskt  inaktiva  eleverna  som  instämmer med 
detta.  Den  statistiska  uträkningen  visar  att  det  finns  en  signifikant  skillnad 
mellan  fysiskt  aktiva  och  fysiskt  inaktiva  elevers  kunskaper  om  att  fysisk 
aktivitet är en förutsättning för en god hälsa (p=0,03). 
 
Påståendet  till  eleverna  (n=154  b=5)  om  att  regelbundet  röra  på  sig  är  en 
förutsättning  för att  inte gå upp  i vikt visar att 92 procent av de  fysiskt aktiva 
eleverna  och  82 procent  av de  fysiskt  inaktiva  eleverna  instämmer med detta. 
Den statistiska analysen visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
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fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elevers kunskaper om att fysisk aktivitet är en 
god förutsättning för att inte gå upp i vikt (p=0,11). 
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Figur 9. Visar hur eleverna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd. n=155 b=4 
 
De fysiskt aktiva som anser att de har en mycket god hälsa uppgår till 37 procent, 
motsvarande siffror för de  inaktiva är 15 procent. Om man tittar på hur många 
som anser att de har en dålig eller mycket dålig hälsa så visar resultaten att det är 
fem procent av de fysiskt aktiva och 15 procent av de fysiskt inaktiva som anser 
sig  ha  ett  dåligt  hälsotillstånd. Den  statistiska  uträkningen  ger  ett  p‐värde  på 
0,001 vilket betyder att det statistiskt är en signifikant skillnad på fysiskt aktiva 
och fysiskt inaktiva elevers upplevda hälsotillstånd. 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultaten av vår enkätundersökning att det är en 
signifikant skillnad mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elevers frukost‐ och 
lunchvanor. Fler fysiskt aktiva äter dessa måltider. Beträffande middagsvanorna 
är skillnaderna mycket små. De fysiskt aktiva eleverna är betydligt bättre på att 
äta grönsaker och/eller frukt medan de fysiskt inaktiva äter något mer sötsaker 
och dricker mer läsk än de fysiskt aktiva eleverna. När det gäller vad eleverna 
anser vara det viktigaste skälet till att ägna sig åt motion ligger den största 
skillnaden i att de fysiskt aktiva eleverna tycker ”för att det är roligt” medan de 
fysiskt inaktiva tycker ”för att komma i form” är det viktigaste skälet till att ägna 
sig åt motion. Kunskapsmässigt är skillnaderna små mellan grupperna.  
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Det är fler fysiskt aktiva som instämmer på dessa påståenden: ”Att äta frukost 
varje dag är bra för hälsan”, ”Jag är nöjd med det jag dagligen äter det är en 
hälsosam kost” och ”Att regelbundet röra på sig är en förutsättning för en god 
hälsa”. Andelen elever som upplever sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra 
är ungefär lika stor i båda grupperna. 
 

5. Diskussion 
5.1 Validitet och Reliabilitet 
I  vår  undersökning  har  avsikten  varit  att  undersöka  ungdomars  kost‐  och 
motionsvanor samt deras kunskaper om vilken betydelse dessa har för hälsan. Vi 
har även skiljt på  fysiskt aktiva och  fysiskt  inaktiva elever  för att sedan kunna 
jämföra dessa gruppers kostvanor  samt deras kunskaper om kostens betydelse 
för hälsan. Detta har inte varit någon lätt uppgift då det av praktiska och etiska 
skäl inte gått att följa och observera eleverna i deras dagliga aktiviteter. I stället 
har enkäter delats ut och vi har helt fått lita på svaren eleverna gett. I efterhand 
kan  det  konstateras  att  enkätfrågorna  varit  tydliga  eftersom  ingen  av  oss  fått 
några frågor angående dessa. Däremot kom det önskemål från vissa elever som 
ville  fylla  i mer  än  ett  svarsalternativ på  frågan  om det  viktigaste motivet  till 
motion. Det kan tolkas som att eleverna är angelägna om att ge så uttömmande 
och  sanningsenliga  svar  som möjligt. Några  elever  frågade  inte om detta utan 
fyllde i fler än ett alternativ på den frågan. Om instruktionerna var otydliga eller 
om eleverna har  läst dem dåligt vet vi  inte. Men det var så  få elever som gjort 
detta misstag så det påverkade inte resultatet nämnvärt.  
 
En liten svaghet med vår undersökning är att den grupp elever som klassas som 
fysiskt  inaktiva  (36  elever)  blev  förhållandevis  liten  om man  jämför med  det 
totala antalet elever som deltog  (159 elever). Eftersom gruppen  fysiskt  inaktiva 
blev så pass  liten ger bortfall och eventuella ”oseriösa” svar större utslag än på 
gruppen fysiskt aktiva. Vi är medvetna att detta kan leda till svårigheter att ge en 
rättvis  bild  av  vad  de  fysiskt  inaktiva  har  för  kostvanor  samt  vad  de  vet  om 
kostens betydelse för hälsan. 
 
Vår undersökning är heller inte så omfattande (159 elever) för att man ska kunna 
dra slutsatser av vad alla elever i år 9 har för kost‐ och motionsvanor samt vilka 
kunskaper de har om detta. Undersökningen är  endast gjord  i Norrbotten och 
det kan finnas skillnader geografiskt vilket även kan vara en svaghet. På grund 
av tidsbrist hann vi inte göra någon pilotstudie. Om vi gjort det hade kvalitén på 
enkäten kunnat bli ännu bättre.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Motionsvanor 
Jämfört  med  den  tidigare  forskningen  som  vi  tittat  på  så  anser  vår 
undersökningsgrupp  att  de  har  ett  högre  deltagande  på  idrottslektionerna 
(Eriksson,  2003). Det  gäller  även  för motion mer  än  30 minuter  per  gång  på 
fritiden. Trots detta skulle vi vilja att andelen som angivit att de alltid är med på 
skolidrotten eller att de motionerar tre gånger eller mer på fritiden var betydligt 
större. Det anmärkningsvärda  i den här  frågan är att andelen elever som håller 
med om att motion är en  förutsättning  för en god hälsa är större än den andel 
som uppnår kriteriet för att räknas som fysiskt aktiv.   
 
Andelen  fysiskt  inaktiva  bland  de  undersökta  eleverna  i  vår  undersökning 
liknande om man jämför med tidigare forskning (Danielsson & Marklund, 2000; 
Engström, 2002). Trots att vi inte haft en så stor undersökningsgrupp har vi fått 
liknande resultat som  tidigare  forskning. Noteras bör att dessa undersökningar 
haft motion 30 minuter två gånger i veckan som definition av fysisk aktivitet. Vi 
har däremot använt oss av Brembergs (1998) definition. Han menar att en person 
är fysiskt aktiv först vid 30 minuters motion tre gånger i veckan. 

Gällande  viktigaste motivet  till motion  har  vår undersökning  gett  något  lägre 
svarsfrekvens  på  svarsalternativen  ”För  att  bevara  en  god  hälsa”  och  ”Att 
komma i form” än tidigare forskning (Engström, 2000). Däremot är det fler i vår 
undersökning  som angett ”För att det är  roligt”  som det viktigaste motivet  till 
motion.  Vår  undersökning  visar  även  att  det  finns  skillnader  mellan  fysiskt 
aktiva  och  fysiskt  inaktiva  elevers  motiv  till  att  ägna  sig  åt  motion.  Det 
anmärkningsvärda är att de fysiskt inaktiva elevernas viktigaste skäl för att ägna 
sig  åt motion  var  att  ”komma  i  form”. Det  näst  viktigaste  för  att  ägna  sig  åt 
motion  ansåg  de  vara  ”för  att  bevara  en  god  hälsa”.  Den  största  skillnaden 
mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever är att de fysiskt inaktiva är mer 
måna om att motionera  för att hålla vikten medan de  fysiskt aktiva gör det  för 
glädjen att tävla.  

5.2.2 Kostvanor 
Om  vi  jämför  vår  undersökning med  tidigare  forskning  gjord  av  Danielsson 
(2003) visar vår undersökning att eleverna är något bättre på att äta frukost. Det 
motsatta  gäller  om man  jämför  lunchvanorna,  det  vill  säga  vår  undersökning 
visar att eleverna blivit sämre på att äta lunch. 
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Jämfört med de  fysiskt  inaktiva eleverna är det en stor del av de  fysiskt aktiva 
eleverna som alltid äter både  frukost och  lunch på vardagar och helger. Vi  tror 
att detta kan bero på att de som är regelbundet fysiskt aktiva är mer medvetna 
om  hur  viktig  frukosten  och  lunchen  är  för  att  behålla  koncentrationen  och 
kunna  prestera  hela  dagen.  En  annan  orsak  skulle  kunna  vara  att  skolan  inte 
informerar eleverna om hur viktig kosten är för prestationen i allmänhet och vid 
fysisk aktivitet i synnerhet. Om detta stämmer anser vi att skolan och framförallt 
idrottslärarna  begår  ett  allvarligt  misstag.  Som  tidigare  nämnts  tar 
styrdokumenten  vid  flera  tillfällen  upp  att  eleverna  i  slutet  på  det  nionde 
skolåret  genom  skolan  skall  ha  kunskaper  om  kosten  och  dess  betydelse  för 
hälsan (b. www.skolverket.se).  
 
Jämfört  med  Danielssons  (2003)  tidigare  forskning  på  elevers  middagsvanor 
stämmer  resultaten  i  vår undersökning  väl  överens. Både  bland  fysiskt  aktiva 
och fysiskt inaktiva elever är middagsvanorna goda. 
 
Om man  jämför vår  forskning med  tidigare  (ibid)  så  är  eleverna  i  år  9 nästan 
dubbelt så bra på att äta frukt och/eller grönsaker varje dag. Vår forskning visar 
även  att  de  inaktiva  är mycket  sämre  än  de  aktiva  på  att  äta  frukt  och/eller 
grönsaker varje dag. Trots detta kan vi inte påstå att de fysiskt aktiva är särskilt 
bra på  att  äta  frukt  och/eller grönsaker varje dag. Vilket visar  sig på gällande 
rekommendationer som säger att  frukt och/eller grönsaker bör ätas  fem gånger 
om dagen (www.fruktochgront.se). När enkäten utformades togs i beaktning att 
få  skulle  nå  upp  till  dessa  rekommendationer.  Det  gjorde  att  vi  endast 
undersökte om eleverna överhuvudtaget åt frukt eller grönsaker varje dag.  
Tidigare visar liknande forskning att cirka tio till femton procent av 15‐åringarna 
har ett sådant intag av frukt och grönsaker (Danielsson, 2003).  
 
Intaget av  sötsaker och  läsk bland eleverna  i år 9  i vår undersökning  stämmer 
procentuellt  väl  överens med  Danielssons  (2003)  tidigare  forskning. Men  vår 
jämförelse mellan  fysiskt aktiva och  fysiskt  inaktiva elever visar att de  inaktiva 
äter sötsaker och dricker  läsk betydligt oftare än de aktiva. Detta  trots att båda 
grupperna är väl medvetna om att det är ohälsosamt.  
 
När det gäller  intaget av enligt Livsmedelverket  (www.slv.se) fettrik snabbmat, 
till  exempel  pizza,  kebab  och  hamburgare,  har  vi  inte  hittat  någon  tidigare 
forskning  gällande  15‐åringars  vanor.  Enligt  vår  undersökning  är  den  största 
skillnaden att det är en liten del av de fysiskt aktiva som äter snabbmat mer än 
fyra gånger i veckan medan det inte är någon av de fysiskt inaktiva eleverna som 
gör det.  
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5.3 Egna reflektioner  

5.3.1 Hälsa 
Vi anser att hälsa bör uppfattas  som ett  tillstånd av  fysiskt, andligt och  socialt 
välbefinnande  som  bör utvecklas  och  bevaras.  I det  här  arbetet har  begreppet 
dock begränsats till det fysiska välbefinnandet och med det menar vi de kost och 
motionsvanor  eleverna  har. Med  andra  ord  anser  vi  att  en  god  hälsa  är  en 
förutsättning  för  att  kunna  prestera  i  skolan  i  allmänhet, men  framförallt  på 
skolidrotten. Tyvärr så räcker inte tiden till på idrott och hälsa lektionerna för att 
genomföra någon ingående teoretisk genomgång av kost och dess betydelse för 
fysisk  aktivitet  och  för  hälsan.  Erfarenheter  från  den  verksamhetsförlagda 
utbildningen [VFU] säger oss att idrottslärarna hellre använder idrottstimmarna 
till  praktisk  verksamhet.  Vanligtvis  har  eleverna  endast  idrott  två  gånger  i 
veckan  och  för  vissa  av  dem  är  det  den  enda motion  de  får.  Vore  det  inte 
lämpligt  att  integrera  med  andra  ämnen  för  att  eleverna  ska  få  fördjupade 
kunskaper om kost och kostens betydelse  för hälsan? Vi  anser  till  exempel att 
hemkunskap eller biologi vore  lämpliga ämnen att  integrera med. Det ultimata 
skulle dock vara om  idrott och hälsa  fick en utökad  timplan  för att kunna öka 
lektionstillfällena  till  tre gånger  i veckan. Det  skulle medföra att  idrottslärarna 
själva  skulle  kunna  avsätta  tid  till  teorigenomgång med  eleverna  om  kostens 
betydelse för fysisk aktivitet och för hälsan.  
 

5.3.2 Kost 
Av erfarenheter  från vår VFU kan även konstateras att kvalitén på skollunchen 
försämrats de senaste åren. Detta påstående kommer både från lärare och elever. 
Tittar man på kostnader per portion så ser man även att dagens skollunch i reella 
tal får kosta 55 öre mindre än 1979 (www.skolmatensvanner.org)! På flera av de 
skolor  som  vi  varit  på  under  utbildningens  gång  har  ”ju  senare  lunch  desto 
sämre mat” gällt. Med det menas att om skollunchen är sent på skoldagen så har 
den ordinarie maten ibland tagit slut. Vid dessa tillfällen har berörda elever fått 
äta  rester  från  tidigare  skolluncher. Detta  innebär  ett  allmänt missnöje  bland 
eleverna. Majoriteten äter då ingenting eller går till skolans fik och köper mackor 
till  lunch. Erfarenheten  säger att dessa mackor allt  som oftast är gjorda av vitt 
bröd  som  innehåller  snabba  kolhydrater  (Adamsson,  2000).  Detta  innebär  att 
eleverna  är mätta  en  kort  stund  och  blir  sedan  snabbt  hungriga  igen. Det  är 
därmed stor risk att eleverna småäter och det medför att vikten kan öka  (ibid). 
Bättre och mer skollunch skulle utifrån detta resonemang  innebära att eleverna 
kom bättre förberedda till skolidrotten som är den enda motion vissa elever får. 
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Vad  beror  det  då  på  att  samtliga  elever  är  så  pass mycket  bättre  på  att  äta 
middag jämfört med frukost och lunch? Vi tror att en orsak till detta kan vara att 
middagen äts vanligtvis hemma då  familjen är samlad. Det är enda gången på 
dagen  som  alla  i  familjen  kan  sitta  ner,  prata  och  diskutera  med  varandra. 
Jämfört med skollunchen är middagen hemlagad vilket också kan påverka hur 
många elever som äter den måltiden. Många elever äter nog middagen eftersom 
de slipper laga och plocka fram den själv jämfört med frukosten. På morgonen är 
det antagligen många som hellre sover  lite  längre än ”ödslar  tid” på att plocka 
fram, äta och plocka bort frukosten. Liksom (Halling, 1990) tror vi att det finns en 
grupp elever som inte är så hungriga direkt på morgonen och på grund av detta 
äter de inte frukost. Vi menar att om eleverna hade bättre kunskaper om kost och 
dess betydelse för hälsan så skulle fler äta regelbundna måltider oavsett vad som 
får dem att inte göra det idag. Till exempel är det enligt vår undersökning vissa 
elever som inte äter någonting i stället för skollunchen. Vi tror att detta kan bero 
på att de är rädda för att gå upp i vikt. Att hoppa över regelbundna måltider ger 
dock en ökad risk för motsatt effekt (Adamsson, 2000). 
 
Erfarenheter från vår VFU angående hur eleverna äter grönsaker i samband med 
skollunchen  visar  att  eleverna  är  bra  på  att  äta  grönsaker. Men  detta  gäller 
endast när grönsakerna är uppdelade var  för sig. När grönsakerna är blandade 
till en sallad är eleverna inte lika bra på att ta för sig av grönsakerna. Frågan vi 
ställer oss är; Varför envisas bespisningspersonalen med att göra sallader istället 
för  att  ha  grönsakerna  var  för  sig?  Beror  det  helt  enkelt  på  att  de  inte  är 
medvetna  om  att  eleverna  äter mer  grönsaker  om de  lägger dem  var  för  sig? 
Resultatet av vår undersökning visar att eleverna äter för lite grönsaker för att nå 
upp  till  gällande  rekommendationer.  Vi  anser  därför  att  en  uppdelning  av 
grönsaker bör  införas på alla skolor. Vissa skolor där vi gjort vår VFU serverar 
även ”annorlunda sallader”. Dessa sallader är det få elever som äter av och stora 
mängder får kastas. Därför anser vi att skolorna istället för dessa sallader borde 
servera  frukt  till mellanmål  istället. Detta  skulle  förmodligen ge piggare elever 
framförallt på eftermiddagarna när energidepåerna börjar ta slut. 
 
Orsaken  till att det är  fler aktiva som äter  frukt och/eller grönsaker  tror vi  inte 
beror  på  att  de  vill  undvika  vanliga  sjukdomar,  till  exempel  övervikt  och 
diabetes (www.fruktochgront.nu). Det beror nog snarare på att de fysiskt aktiva 
eleverna  äter  frukt  och/eller  grönsaker  som  mellanmål  under  dagen  och 
innan/under träningar.  
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En orsak till det höga intaget av sötsaker och läsk bland 15‐åringarna tror vi kan 
bero på att skolcafeteriorna säljer både läsk och sötfika, till exempel Delicato och 
hembakat. Det verkar som att skolan tycker att de tar sitt ansvar när de inte säljer 
godis.  Men  både  läsk  och  sötfika  innehåller  liksom  godis  mycket  socker 
(Engborg, 2001). På grund av detta anser vi att skolan borde vara mer noga med 
vad de säljer till eleverna.  
 
Vad kan det bero på att de fysiskt aktiva unnar sig snabbmat mer än fyra gånger 
i veckan, trots att de enligt vår undersökning vet att den är en ohälsosam kost? 
Vi  tror  att  eftersom  eleverna motionerar  så mycket  tror de  inte  att det  gör  så 
mycket  att de  äter denna  snabbmat. Det kan  även vara  så  att  föräldrarna  inte 
orkar  laga mat av olika anledningar, eleverna får då istället pengar för att köpa 
den här sortens mat.  I dag har eleverna  i år 9 även skoldagar som sträcker sig 
sent på eftermiddagen. Tiden mellan skoldagens slut och den fysiska aktiviteten 
kan  därför  bli  knapp.  I  sin  tur  kan  detta  leda  till  att  eleverna  äter  denna 
snabbmat för att hinna få i sig någon kost innan träning. 
 

5.3.3 Motion 
Vi tolkar de fysiskt inaktiva elevernas svar på frågan om ”Vilket är det viktigaste 
skälet till motion” som att dessa elever är medvetna om motionens betydelse för 
den egna hälsan. Det verkar även som att dessa elever är medvetna om att de bör 
komma i form. Vad beror det då på att de inte efterlever detta? Det är få fysiskt 
inaktiva elever som angett att ”för att det är roligt” och ”glädjen att tävla” som 
det viktigaste skälet till motion. Vi menar att detta faktum är en av de viktigaste 
faktorerna  för motion. Det kan även vara  så att de  fysiskt  inaktiva  inte har  så 
många kompisar som motionerar regelbundet. I sin tur tror vi detta kan leda till 
att dessa elever  inte börjar motionera eftersom kompispåverkan kan vara stor  i 
ungdomsåren.  Engström  (2002  b) menar  att  ägna  sig  åt  till  exempel  idrott  på 
fritiden  ger  uttryck  för  en  viss  smak  eller  livsstil  samt  ger  individen  ett  visst 
värde,  en  viss  kompetens  och  identitet.  Detta  gäller  särskilt  för  barn  och 
ungdomar. 
 
På  lång sikt  tror vi att det är bättre  för elevernas  fortsatta motionerande att de 
gör det  för glädjen att  tävla och  för att det är  roligt än  för att  försöka gå ned  i 
vikt. Som tidigare nämnts är motion ett av de viktigaste skälen för att bevara en 
god  hälsa.  Om  eleverna  fortsätter  att  motionera  i  sitt  vuxna  liv  medför  det 
sannolikt friskare samhällsmedborgare och de höga sjukvårdskostnaderna skulle 
därmed  sjunka avsevärt  (Tranquist, 2001). Dessa pengar  skulle  i  sin  tur kunna 
användas  till  exempel  för  att  förbättra  förutsättningarna  för  skolan  eller 
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sjukvården. Trots  att det  finns  rapporter  om  ett  starkt  samband mellan  fysisk 
aktivitet  och  det  allmänna  hälsotillståndet  vill  vi  inte  dra  dessa  förhastade 
slutsatser utan påpeka att det endast är spekulationer om att dessa pengar så lätt 
skulle kunna sparas in (www.fhi.se). Det kan ju faktiskt vara så att någon har en 
kronisk  sjukdom  som gör att  regelbunden  fysisk aktivitet  inte är genomförbar. 
Detsamma gäller det upplevda hälsotillståndet där vår undersökning visar att de 
fysiskt  aktiva  eleverna  bedömt  sitt  allmänna  hälsotillstånd  som  bättre  än  de 
fysiskt inaktiva. Sambandet mellan fysisk aktivitet och den upplevda hälsan går 
dock inte att utesluta. Våra egna erfarenheter av regelbunden motion säger att vi 
då upplever vårt allmänna hälsotillstånd bättre än när vi inte motionerar.  
 

5.3.4 Vår framtida yrkesroll 
Vi anser att vi som blivande  idrottslärare har en stor utmaning  i att få eleverna 
att  lära  sig  så  mycket  som  möjligt  på  lektionerna.  Ett  av  målen  med 
idrottslektionerna är enligt styrdokumenten att få eleverna att leva fysiskt aktiva 
och hälsosamma liv. Hur ska då detta uppnås? Det förefaller som att både fysiskt 
aktiva  elever  och  fysiskt  inaktiva  elever  enligt  vår  undersökning  i  stor 
utsträckning är medvetna om hur de ska  leva hälsosamma  liv. Tyvärr så är det 
bara de fysiskt aktiva som gör det. Motion på fritiden går att inriktas enbart mot 
sina  egna  intressen,  det  gör  dock  inte  skolidrotten.  Vad  ska  vi  som  blivande 
idrottslärare göra för att de fysiskt inaktiva elevernas deltagande ska förbättras? 
Hur ska dessa elever kunna inspireras till fysisk aktivitet och hälsosammare liv i 
allmänhet? Dessa frågor anser vi är mycket viktiga att söka svar på eftersom vi 
liksom Engström (1994) tror att det annars är mycket som talar för att samhället 
kommer  att  få  allt  fler  vuxna  med  försämrat  hälsotillstånd  och  sämre 
förutsättningar  för  fysisk  aktivitet.  Utvecklingen  idag  ser  inte  så  lovande  ut, 
dagens ungdomar blir allt mer överviktiga och deras kost‐ och motionsvanor blir 
allt sämre (Carlsson, 2003). Media ”proppar” oss fulla med  information om hur 
vi  ska  leva  hälsosamma  liv.  Trots  detta  är  det  ett  ökat  antal människor  som 
ignorerar detta  och  lever  ohälsosamt.  Sannolikheten  att  en  överviktig  15‐åring 
även blir det som vuxen är stor. Därför anser vi att det är viktigt att problemet  
tas på allvar och förebygger detta redan i tidiga tonåren. 
 
5.4 Fortsatt forskning 
I  vår  undersökning  har  elever  i  år  9 motions‐  och  kostvanor  bearbetats.  Ett 
naturligt steg för vidare forskning vore att ta reda på varför de lever som de gör. 
Denna  kunskap  skulle  sedan  kunna  användas  till  att  hjälpa de  elever  som på 
något  sätt  lever  ohälsosamma  liv  att  få  ett  förbättrat  kostintag  och  uppnå 
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rekommendationerna  för  fysisk  aktivitet.  Skulle  föräldrarna  få  delta  i 
undersökningarna  borde det  ge  ett mervärde  i  förståelsen  av  elevernas  vanor. 
Vuxenmedverkan  är  en  viktig  etisk  aspekt  eftersom  eleverna  till  stor  del  är 
beroende av sina föräldrar. Vi menar att eleverna inte på egen hand kan förändra 
sina levnadsvanor och bör därför inte själva ta hela ansvaret. 
 
Vi  har  även  kommit  fram  till  att  frågor  som  vi  kunde  ha  haft  nytta  av  i  vår 
undersökning saknas  i enkäten. Vid en ny undersökning kunde  frågor som  till 
exempel;  ”Att  äta  frukost  påverkar min  prestation  på  skolidrotten”,  ”Du  som 
inte äter frukost, vad beror det på?”, ”Att äta skollunch påverkar min prestation 
på skolidrotten” och ”Äter du mellanmål och kvällsmål?” även varit intressanta 
att ha med. 
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(Bilaga 1) 

Hejsan!                 
 
Vi heter Erik Holmgren och Mikael Wälivaara och är två 
lärarstudenter från Luleå tekniska universitet. Vi håller på att skriva 
vårt examensarbete som handlar om ungdomars motions och 
kostvanor. Därför kommer vi under vår praktik, som pågår från 
vecka 9 till och med vecka 14, att dela ut enkäter till samtliga elever 
som går i årskurs nio på Pitholmsskolan respektive Kråkbergsskolan. 
De som svarar på enkäten kommer att vara anonyma och de enda 
som kommer att läsa enkäterna är vi två. Om ni har några frågor så är 
ni välkomna att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erik Holmgren Kråkbergs Skolan 0920‐26 15 12 (A‐huset)   
Mikael Wälivaara Pitholms Skolan 0911‐966 21 
 
 

   



(Bilaga 2:1) 

Enkät till elever i år 9 om motions och kostvanor 
Kryssa i det alternativ (ett) som bäst överensstämmer med dig själv 

Hur är dina kostvanor? 
Hur ofta äter du frukost på vardagar? 

□ Aldrig  □ Sällan       □ Ofta            □ Alltid  
7 elever 4,4%   15 elever 9,4%   31elever 19,5%    106 elever 66,7%  
 
Hur ofta äter du frukost på helger?       

□ Aldrig □ Sällan  □ Ofta    □ Alltid 
14  8,8% 22  13,8%     32  20,2%    91  57,2%   
 
Hur ofta äter du vanligtvis skollunchen? 

□ Aldrig □ Sällan  □ Ofta    □ Alltid 
4  2,5% 14  8,8%       58  36,7%    82  52% 
 
Hur ofta äter du vanligtvis lunch på helger? 

□ Aldrig □ Sällan  □ Ofta   □ Alltid 
15  9,4% 34  21,4%     63  39,6%   47  29,6% 
 
Hur ofta äter du vanligtvis middag på vardagar? 

□ Aldrig □ Sällan  □ Ofta    □ Alltid 
0  2  1,2%         14 8,8%      143  89,9%   
 
Hur ofta äter du vanligtvis middag på helgen? 

□ Aldrig □ Sällan  □ Ofta    □ Alltid 
1  0,6% 2  1,2%         15  9,4%     141  88,7% 
 
Du som inte äter skollunch vad äter du istället? 

□ Ingenting □ Går hem och äter lunch □ Fikar mackor □ Fikar sötfika  
26  34,7%          8  10,7 %         37  49,3%      4  5,3%

   



(Bilaga 2:2) 

Hur många dagar i veckan äter du vanligtvis frukt och/eller grönsaker? 

□ 0 dagar □ 1-3 dagar  □ 4-6 dagar  □ Varje dag 
16  10%           55  34,5%    44  27,5%        44  27,5% 
 
Hur många dagar i veckan äter du vanligtvis sötsaker (Godis, fikabröd 
mm)? 

□ 0 dagar □ 1-3 dagar  □ 4-6 dagar  □ Varje dag 
6  3,8% 97  61%    37  23,3%       19  11,9% 
 
Hur många dagar i veckan dricker du vanligtvis läsk? 

□ 0 dagar □ 1-3 dagar  □ 4-6 dagar  □ Varje dag 

18  11,4% 101  64%    26  16,4%      13   8,2% 
 

Hur många dagar i veckan äter du ”snabbmat” (Hamburgare, Pizza 
eller Kebab)? 

□ 0 dagar □ 1-3 dagar  □ 4-6 dagar  □ Varje dag 
64  40,5% 86  54,4%    6  3,9%       2  1,2% 
  

Vad vet du om kostens betydelse för hälsan? 
 
Att äta frukost och lunch varje dag är bra för hälsan   

□ Instämmer □  Instämmer inte 
153  96,8%  5  3,2% 
 
Att äta sötsaker ofta påverkar hälsan negativt 

□ Instämmer □  Instämmer inte 
129  81,6%  29  18,4% 
 
Att äta sötsaker/läsk ofta ger en risk för viktökning 

□ Instämmer □  Instämmer inte 
144  91,1%  14  8,9%

   



(Bilaga 2:3) 

Att äta snabbmat ofta ger en risk för viktökning 

□ Instämmer □  Instämmer inte 
147  93%  11  7% 
 
Att äta snabbmat ofta påverkar hälsan negativt 

□ Instämmer □  Instämmer inte 
136  86,1%  22  13,9% 
 
Jag är nöjd med det jag dagligen äter, det är en hälsosam kost 

□ Instämmer □  Instämmer inte 
119  75,3%  39  24,7% 
 

Vad har du för motionsvanor? 
 
Hur många gånger i veckan motionerar du 30 min eller mer, på 
fritiden? 

□ Aldrig □ 1-2 gång/v   □ 3-4ggr/veckan 
16  10,1% 37  23,4%        58  36,8%  

□ 5-6ggr/veckan  □ Varje dag 
32  20,2%  15  9,5% 
 
Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna? 

□ Aldrig med  □ Sällan med  □ Oftast med men rör mig inte så mycket  
2  1,3%                   3  2%                 17  11%   

□ Oftast med och rör mig mycket □ Alltid med och blir svettig eller  
       andfådd nästan varje gång 

35  22,7%           97  63% 

  

   



(Bilaga 2:4) 

Vad vet du om motionens betydelse för hälsan? 
 
Vilket motiv anser du som viktigast för att ägna dig åt motion? (ett 
svarsalternativ) 

□ Bevara en god hälsa □ Att komma i form   □ Att hålla vikten 
54  35,1%   35 22,7%           12  7,8%  

□ Att umgås  □ För att det är roligt  □ Glädjen att tävla 
3  2%      39  25,3%    11  7,1% 
  
Att regelbundet röra på sig är en förutsättning för en god hälsa  

□ Instämmer □  Instämmer inte 
150  96,7%  5  3,3% 
 
Att regelbundet röra på sig är en god förutsättning för att inte gå upp i 
vikt 

□ Instämmer □  Instämmer inte 
138  89,6%  16  10,4% 
 
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

□ Mycket dåligt  □ Dåligt  □ Bra    □ Mycket bra   
4  2,5%  7  4,5%        94  60,6%   50  32,4% 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

   




