
Institutionen för tematisk utbildning och forskning – ITUF 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

Barns uppfattningar om fysisk aktivitet 
och kostvanor 

En kvalitativ studie med barn i årskurs 6 

Robert Svensson 

C-uppsats från Lärarprogrammet år 2005 



Framläggningsdatum

Publiceringsdatum (elektronisk version)

Institution och avdelning

ISBN:

ISRN: LiU-ITUF/LÄR-C-05/17--SE

Serietitel

Språk

Svenska
Annat (ange nedan)

________________

Rapporttyp

Licentiatavhandling
Examensarbete
C-uppsats
D-uppsats
Övrig rapport

__________________
Serienummer/ISSN

URL för elektronisk version

Titel
 
 
Title
 
 
Författare

Sammanfattning

Nyckelord

2005-04-04 Institutionen för tematisk utbildning och 

forskning, ITUF
Lärarprogrammet

✘

✘

http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf

Barns uppfattningar om fysisk aktivitet och kostvanor. En kvalitativ studie med barn i årskurs 6

Children´s knowledge of physical activity and eating habits. Interviews with children in the 6th grade

Robert Svensson

Det kommer alltfler larmrapporter om att Sverige drabbas av en fetmaepedimi. Det är en konsekvens av att 

vi är allt mindre fysiskt aktiva och har sämre kostvanor. Därför vill jag göra en studie om hur barn ser på 

dessa fenomen.

Jag har undersökt hur några barn uppfattar fysisk aktivitet och kostvanor. Det har jag gjort genom en 

kvalitativ undersökning, där tio barn i årskurs 6 intervjuades. Syftet med studien är att undersöka några 

barns kunskaper, tankar och åsikter om fysisk aktivitet och kostvanor.

I bakgrundsdelen tar jag upp litteratur om fysisk aktivitet och kostvanor som behandlar exempelvis 

konsekvenser av fysisk inaktivitet och dåliga kostvanor. Jag går även igenom tidigare forskning på 

området. I metoddelen går jag igenom tillvägagångssätt och urval. I resultatdelen redovisas barnens svar. 

Där visar barnen stora kunskaper om fysisk aktivitet och kostvanor. Alla tio barnen menar att grönsaker är 

nyttig kost och att godis är onyttig kost. Nio av barnen menade att övervikt eller fetma var en av 

konsekvenserna av dåliga kostvanor. I analysdelen jämförs barnens svar med litteraturen och tidigare 

forskning. Jag tar upp mina egna tankar och åsikter i diskussionen, där ger jag exempel på hur skolan, 

pedagogerna och föräldrarna kan främja fysisk aktivitet och bra kostvanor.

Min slutsats i undersökningen är att barnen i denna studie har stora kunskaper om fysisk aktivitet och 

kostvanor.   

Fysisk aktivitet, kostvanor, fetma, nyttig/onyttig mat
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1 Inledning 
I dagens högteknologiska samhälle är vi allt mindre fysiskt aktiva och har sämre kostvanor. 

Det kommer alltfler larmrapporter i media om att en av de största konsekvenserna av detta är 

att Sverige drabbas av en fetmaepidemi. Den fysiska aktiviteten har minskat på grund av den 

tekniska utvecklingen som exempelvis hissar, rulltrappor och automatiseringen i arbetslivet. 

Varje enskilt tekniskt framsteg är inte orsaken utan helheten. Vår fysiska aktivitet har i större 

utsträckning blivit en fritidssysselsättning än något vi utför i vår vardag. 

De sämre kostvanorna beror främst på alltför stor konsumtion av fet och sockerrik mat  

(Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 

I läroplanen går det att läsa att ett av målen som grundskolan skall uppnå är att eleverna ha 

grundläggande kunskaper om betydelsen av god hälsa och hur livsstilen påverkar hälsan. Det 

går även att läsa att skolan skall sträva efter att kunna erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet (http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf). 

 

Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) har gett ut en handlingsplan om goda 

kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Rapporten ger 79 olika förslag hur detta skall uppnås. 

Flera av dem handlar om skolans roll när gäller att ge elever ökad kunskap om fysisk aktivitet 

och kostvanor. Förslagen som gäller skolan handlar även om tillägg i skollagen, maten i 

skolan och att främja den fysiska aktiviteten genom olika fritidsaktiviteter. Jag tänkte därför 

att det skulle vara intressant att undersöka barns kunskaper om fysisk aktivitet och kostvanor 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka några barns kunskaper, tankar och åsikter kring 

fysisk aktivitet och kostvanor. 

 

 

2.1 Frågeställningar  
Hur ser barn på fysisk aktivitet? 

 

Hur ser barn på kostvanor? 

 

Hur stämmer barnens kunskaper om dessa fenomen överens med vad som framförs i 

litteraturen och i tidigare forskning? 
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3 Bakgrund 
Jag har utgått från mina frågeställningar när jag sökt fakta och tidigare forskning om fysisk 

aktivitet och kostvanor. 

 

 

3.1 Litteraturgenomgång 
Idag är kostvanor och livsstil de faktorer som leder till de svåraste folksjukdomarna. Till 

exempel har det visat sig att två tredjedelar av hjärt- och kärlsjukdomar och en tredjedel av 

cancerfallen är delvis orsakade av matvanor. I Sverige äts det för lite frukt, grönsaker och 

grovt bröd. I dagens samhälle äts det istället för mycket skräpmat med stora mängder fett och 

socker. Denna typ av mat innehåller generellt sett lite näring. I dagens högteknologiska 

samhälle lever det svenska folket ett alltmer stillasittande liv än tidigare. Omkring 85 procent 

av befolkningen har arbeten som kräver lite fysisk aktivitet. Dessa ändringar av levnadsvanor 

kräver även en anpassning av kostvanor. Därför behöver vi bli mer fysiskt aktiva och ha en 

mer balanserad kost (Christensson & Sandling, 2000). 

 

Matvanor och fysisk inaktivitet är en anledning till ökad dödlighet och vanliga sjukdomar. De 

direkta orsakerna till övervikt och fetma är ett för högt energiintag och för lite fysisk aktivitet. 

De flesta i Sverige får i sig tillräckligt med vitaminer, proteiner och mineraler. Konsumtionen 

av mat är större än behovet. 80 procent äter för mycket fett, 96 procent äter för mycket mättat 

fett och 50 procent äter för mycket socker. Det finns studier som visar på ungefär samma 

resultat för barn (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, 2005).    

 

”Fysisk aktivitet definieras som kroppsrörelser som ger energiförbrukning utöver den 

ämnesomsättning som upprätthåller kroppsfunktionerna. Fysisk aktivitet omfattar alla 

kroppsrörelser oberoende av syfte och sammanhang, t. ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, 

cykling och idrottsaktiviteter.” (Samhällsmedicin Statens folkhälsoinstitut 2004 s 21) 

 

  

3.2 Positiva effekter av fysisk aktivitet 
Om människan är fysiskt aktiv förbättras energibalans och det psykiska välbefinnandet. 

Genom att aktivera musklerna börjar energi förbrukas och då minskas kroppens fettdepåer 

(Björntorp, 2003). 
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Barn som är fysiskt aktiva får inte bara en bättre fysisk utveckling och en stabilare 

energibalans, utan även större rörlighet, välbefinnande och benhälsa. Det finns flera positiva 

effekter av fysisk aktivitet som lek, inlärning av motoriska och sociala färdigheter samt 

stimulans av den kreativa förmågan. De rekommendationer som finns för barns fysiska 

aktiviteter är en timme om dagen på medelintensivnivå, där två pass i veckan bör vara mer 

ansträngande för kroppens skelettben, muskler och rörlighet (Livsmedelsverket och Statens 

folkhälsoinstitut, 2005).  

 

Regelbunden fysisk aktivitet förebygger ohälsa genom att: 

 

•Risken för kardiovaskulära sjukdomar minskas framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. Genom 

att leva ett stillasittande liv fördubblas risken för hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med de 

personer som lever ett fysiskt aktiv liv. 

•Sänka blodtrycket hos personer som har för högt blodtryck eller att i förebyggande syfte 

hindra utvecklandet av högt blodtryck. 

•Skapa och ge gynnsammare förutsättningar för viktkontroll och ger en ökad 

energiförbrukning genom att muskelmassan ökar och andelen kroppsfett minskas. 

•Typ 2- diabetes förebyggs och gör det lättare att kontrollera. 

•Genom visa typer av fysisk aktivitet kan risken för fallolyckor minskas genom att stärka 

benhälsan och förbättra styrka, koordination, kognitiv förmåga och balans 

•Risken för tjocktarmscancer minskar. Det finns även växande bevis för att bröstcancer kan 

förebyggas. 

•Immunförsvaret stärks. 

•Bättre humör och självkänslan stärks. Risken för depression, oro och ängslan minskas. 

•Förebygga och behandla ryggsmärtor. 

•Kondition och muskelstyrkan förbättras. Detta hjälper framförallt äldre personer att hantera 

vardagen (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, 2005).  

 

 

3.3 Konsekvenser av fysisk inaktivitet 
Genom att vara fysiskt inaktiv försämras energibalansen som på det sättet kan leda till 

övervikt (Björntorp, 2003). 
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Det är framförallt moderniseringen av samhället och en större produktion av livsmedel som 

har förändrat matvanor och den fysiska aktiviteten. Dagens alltmer stillasittande livsstil är en 

av de största orsakerna till att allt fler blir feta och överviktiga. Det är de små tekniska 

hjälpmedlen som har bidragit till detta som till exempel att folk tar hissen istället för trapporna 

och att alltfler åker buss eller bil istället för att cykla eller gå (Livsmedelsverket, 2005). 

 

Fysisk inaktivitet kan leda till exempelvis cancer, högt blodtryck, hjärtproblem och kroppsliga 

problem som ryggbesvär (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, 2005 ). 

Enligt Liedèn (1987) kan konsekvenserna av fysisk inaktivitet leda till depression och stress. 

Genom fysisk aktivitet kan dessa psykiska konsekvenser motverkas. 

 

 

3.4 Goda kostvanor och dess effekter 
 Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) menar att det som är goda matvanor är 

en stor konsumtion av grönsaker, minst ett halvt kilo per dag, och även ett stort intag av 

nyckelhålsmärkt mat. Det rekommenderas även att använda olja och flytande matfetter i 

matlagningen och en större konsumtion av bröd främst fullkorn. De menar även att fisk bör 

konsumeras två till tre gånger i veckan. 

 

Det finns studier som visar på att mängden frukt och grönsaker vi äter har ett samband med att 

risken för att bli sjuk minskar. De faktorer som har störst betydelse för sjukdomar som fetma, 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, karies och vissa former av cancer är ett ökat intag av 

kostfiber och ett minskat intag av fett, mättat fett, raffinerat socker och salt (Livsmedelsverket 

och Statens folkhälsoinstitut, 2005). 
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Bilden föreställer kostcirkeln som är ett hjälpmedel för att veta vad för kost som ska 

konsumeras under en dag. Kostcirkel visar sju olika grupper av livsmedel. Dessa är frukt och 

bär, grönsaker, potatis och rotfrukter, bröd och andra spannmålsprodukter, matfett, mjölk och 

ost, köttvaror, fisk och ägg.  Vi bör äta från varje grupp minst en gång varje dag. I dagens två 

huvudmål bör det vara med livsmedel från alla av grupperna. Det som äts utanför kostcirkeln 

bör inte överstiga 15 procent av energiintaget (Socialstyrelsen, 1990). 

 

Människan bör äta tre mål om dagen. Dessa tre är frukost, lunch och kvällsmål. Genom att 

konsumera tre huvudmål och två mellanmål om dagen kan det bidra till allmänt 

välbefinnande, öka koncentrationsförmågan, förebygga fetma, bättra på den fysiska och 

psykiska uthålligheten och riskerna för höga blodfettsvärden och hjärt- och kärlsjukdomar 

minskas. (Andersson, 1988) 

 

  

3.5 Dåliga kostvanor och dess effekter 
Fem av de tio största anledningarna till sjukdom och dödsfall i industriländerna beror på 

dåliga matvanor. Dessa är högt blodtryck, lågt intag av frukt och grönsaker, högt 

serumkolestorol järnbrist och övervikt (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 

Ett högre energiintag än energiförbrukning är orsaken till fetma. Kroppen lagrar den energi 

som inte förbrukas i form av fett. Dåliga kostvanor kan även leda till anorexi, bulimi, 

tandsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar och diabetes ( Christenson & 

Sundling 2000). 
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Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) rekommenderar ett halverat intag av 

salt, söta drycker, godis, glass, snacks, bakverk och alkoholhaltiga drycker för att svenska 

befolkningen ska få bra kostvanor.  

 

De ekonomiska konsekvenserna av de direkta fetma och fetmarelaterade sjukdomarna svarar 

idag för två procent av de totala sjukvårdskostnaderna, vilket motsvarar ungefär tre miljarder 

kronor. Det finns idag inga uppgifter på de indirekta kostnaderna som till exempel 

förtidspensionering och sjukfrånvaro men de lär vara flertalet gånger större (Livsmedelsverket 

och Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

3.6 Tidigare forskning 
De studier som jag har tagit del av när det gäller barns fysiska aktiviteter och kostvanor är 

kvantitativa. Enligt en undersökning som folkhälsoinstitutet (2004) genomfört i årskurserna 8 

och 9, var 23 % av flickorna och 11 % av pojkarna inte tillräckligt fysiskt aktiva. Samma 

undersökning visar att endast 10 % av ungdomarna kommer upp i de dagliga 

rekommendationerna när det gäller intaget av ett halvt kilo frukt och grönsaker. I denna 

COMPASS- studie konsumerade 45-50 % av ungdomarna godis och choklad minst tre dagar i 

veckan. 20 % av pojkarna och 12 % av flickorna uppgav att de dagligen drack någon form av 

läskedryck. Detta tyder på att ett stort antal av ungdomarna i denna studie har ett för stort 

intag av socker.   

 

Livsmedelsverket (2003) har gjort en studie om matvanor bland fyraåringar och skolbarn i 

årskurserna 2 och 5. Den visar på att fyraåringarna och barnen i årskurs två konsumerar godis 

en gång i veckan medan barnen i årskurs fem äter godis två gånger. Skolbarnen dricker läsk 

två gånger i veckan till skillnad från fyraåringarna som bara dricker läsk en gång.  

 

I en enkätundersökning av Ahlstrand (1998) ställs frågan ”vad anser du vara nyttig mat” till 

elever i årskurserna 6 och 9. 76 % av eleverna i årskurs 6 menade att grönsaker och frukt är 

nyttig kost medan endast 43 % av eleverna i årskurs 9 svarade det. Fler svar som var vanligt 

förekommande bland eleverna i årskurs sex var fisk, kött, potatis och pasta. I årskurs 9 var de 

vanligaste svaren efter frukt och grönsaker kött, potatis och pasta. Ahlstands (1998) menar att 

det är mellan årskurserna 6 och 9 som barn och ungdomarna börjar slarva med maten. 
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I en studie av Strandell (2002) svarar barn bland annat på frågan ”vad innebär fysisk aktivitet 

för dig”. Majoriteten av barnen menade att fysisk aktivitet var träning eller att vara aktiv i en 

förening.  Några ungdomar anser att det ska vara en aktivitet som leder till svettning eller 

andfåddhet. Pojkarnas exempel på fysisk aktivitet var någon form av lagsport i bollspel 

medan flickorna svar var bredare som till exempel jogging, promenader och basket 

 

Engström (1989) har i två studier från 1987 undersökt idrottsvanor i olika åldrar. Studien 

omfattade 4000 elever i årskurs 1 till årskurs 3 i gymnasiet. Deltagandet i föreningarna var 

flest i åldrarna 10-12 för att sedan successivt stagnera. Detta gäller både flickor och pojkar. I 

dessa åldrar var 65 % av flickorna och 74 % av pojkarna aktiva medlemmar i 

idrottsföreningar.  Det var fler aktiva pojkar än flickor i idrottsföreningar. Denna studie är en 

tvärsnittsstudie och alltså inte en uppföljningsstudie. Därför kan förändringar i en grupp bli 

annorlunda eftersom studien inte följer en individs föreningsaktivitet genom åren. 

 

I Engströms (1989) studie var fotboll den klart dominerande idrotten bland 10- 12 åringar, 45 

% av pojkarna och 26 % av flickorna var aktiva i en fotbollsförening. De övriga idrotterna på 

topptrelistan är ridning och gymnastik för flickorna och för pojkar ishockey och simning. 

 

Det finns ett annat sätt att visa på barns föreningsidrottande genom att dela in kategorierna 

lagidrott, individuell idrott, kampidrott och föreningsidrott som inte är tävlingsinriktad. Av de 

tillfrågade flickorna i 10-12 årsåldern var ingen med i någon kampidrott, i de övriga 

kategorierna var det väldigt jämnt fördelat med bara några få procentenheters skillnad. 

Bland pojkarna i samma ålder var nästan hälften aktiva i en lagidrott medan 32 % utövade en 

individuell idrott. Beträffande kampidrott och idrotter som inte var tävlingsinriktade var det 

endast 3 % av de 10-12 åriga pojkarna som var utövare i någon av dessa kategorier. 

 

Engström (1989) har undersökt vilka förändringar av idrottsvanor som har skett mellan åren 

1968 och 1984. Detta har genomförts med hjälp av två studier i årskurs 8. Dessa studier visar 

andelen pojkar och flickor som regelbundet och minst en gång i veckan utövar en tävlings- 

eller motionsidrott. Det som räknades som lägsta ansträngningsnivå i detta sammanhang är 

jogging. Både bland pojkarna och flickorna hade andelen fysisk aktiva minskat med 20 %.     

 

Gennebäck (2004) har undersökt hur pedagoger uppfattar barn med övervikt. Hon har belyst 

vilka attityder och tankar ett överviktigt barn kan mötas av från pedagoger. Författaren menar 
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att det pedagogerna ser som det viktigaste när det gäller överviktiga barn är ansvarsfrågan. De 

kan inte säga vem som har det stora ansvaret utan delar ansvaret mellan skolvården och 

hemmet. 

 

 Det finns kvalitativa studier med barnens perspektiv som behandlar hälsa. Fjellström och 

Åström (2003) har undersökt 10- till 12-åriga barns uppfattningar av hälsa. Deras slutsats av 

studien är att barn har stora kunskaper om vad begreppet hälsa innebär. 

 

 

4 Metod 

4.1 Urval 
 Jag valde att göra min studie ur ett barnperspektiv. Som tidigare nämnts finns det studier som 

har undersökts med ett utifrånperspektiv, som Gennebäcks (2004) studie. De studier med 

barns inifrånperspektiv som behandlar fysisk aktivitet och kostvanor, har endast varit 

kvantitativa. Därför har jag valt att göra en kvalitativ studie med barns inifrånperspektiv på 

dessa fenomen.  

 

Jag valde att göra intervjuerna på min vfu-plats. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) är det viktigt att barnen känner trygghet inför intervjun. Därför tror jag att det är en 

fördel att barnet har en viss kännedom av intervjuaren för att lättare skapa den tryggheten. 

Klassen som jag gjorde intervjuerna i var en sjätteklass. I en tidigare studie av Ahlstand 

(1998) visar den att det är mellan årskurserna 6 och 9 barnen börjar slarva med maten. Därför 

ville jag undersöka hur kunskaperna i årskurs 6 var om kostvanor.Eftersom klassen bestod av 

endast 14 barn gjorde jag bedömningen att jag skulle kunna intervjua samtliga. Jag räknade 

dock med att det skulle bli ett visst bortfall. Sammanlagt fick jag tillbaka tio introduktionsbrev 

(se bilaga 1) av fjorton, med målsmans underskrift. Dessa fördelades jämnt mellan fem flickor 

och fem pojkar. Det var tre elever (två pojkar och en flicka) som glömde att ta med sig 

introduktionsbreven med målsmans underskrift. En pojke var frånvarande på grund av 

sjukdom.  
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4.2 Datainsamlingsmetoder 
 Kvale (1997) menar att metoden ska väljas utifrån det fenomen och de frågeställningar 

forskaren vill undersöka. Som tidigare nämnts var mitt syfte att ta reda på barns kunskaper, 

tankar och åsikter kring fysisk aktivitet och matvanor, därför valde jag att göra en kvalitativ 

undersökning. Trost (2005) anser att om intresset i en undersökning ligger i att försöka förstå 

människors resonemang och reaktioner, då är den kvalitativa metoden det bästa angreppssättet 

för att få denna information. 

 

Enligt Ryen (2004) är intevjuer den mest använda undersökningsmetoden inom kvalitativ 

forskning. Det är det bästa sättet att ta del av en individs uppfattningar eftersom intervjuaren 

kan ställa följdfrågor på de svar intervjuaren får av informanten. Det är viktigt att återberätta 

hur den intervjuade upplever sin omvärld och att deras tolkningar visar hur verkligheten 

uppfattas från deras perspektiv.  

 

Frågorna som jag ställde till eleverna grundade sig i deras kunskaper och uppfattningar om 

fysisk aktivitet och kostvanor (se bilaga 2). 

 

 

4.3 Barnintervjuer 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att platsen för intervjun är 

lugn. Intervjun ska inte ske i ett personalrum eller liknande utan på en plats där intervjuaren 

och barnet får vara i fred. Det är även viktigt att intervjuaren har ögonkontakt med barnet för 

att visa sitt intresse. Författarna menar att det är viktigt att respektera barnen och deras känslor 

om de inte vill svara på en fråga.  

 

 

4.4 Etik 
Jag har utgått från de anvisningar som Johansson och Svedner (2001) beskriver som 

forskningsetik. 

Det är viktigt att de som deltar i undersökningen får en förståelig och rättvisande bild av 

undersökningens metoder och syfte Deltagarna ska även kunna ställa frågor om 

undersökningen som de ska få uppriktiga svar på. De som deltar i undersökningen ska 

informeras om att de när som helst kan säga nej till att fortsätta intervjun utan några 



Barns uppfattningar om fysisk aktivitet och kostvanor 

 11

konsekvenser. De ska även garanteras anonymitet. När uppsatsen är klar ska det inte gå att 

identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller barn/elever. Om intervjuaren av någon 

anledning tänker namnge informanterna i studien måste denne ha tillåtelse av samtliga 

inblandade personer: personal på skolan, eleverna, deras föräldrar och andra personer som kan 

tänkas beröras. Om en intervjuare ska intervjua barn måste målsman lämna sin tillåtelse för att 

deras barn ska få medverka i undersökningen eftersom barnen inte är myndiga (Johansson och 

Svedner, 2001).  

 

Dessa anvisningar kan göra att den intervjuade får större motivation att delta i intervjun. Jag 

tror även att den intervjuade får ett större förtroende för intervjuaren genom att följa dessa 

anvisningar. Om en intervjuare utgår från dessa anvisningar är sannolikheten större att 

kvalitén på materialet blir bättre (Johansson och Svedner, 2001). 

 

 

4.5 Procedur  
Jag tog kontakt med vägledaren på min vfu-plats för att få tillåtelse av honom att använda 

lektionstid för att göra mina intervjuer. Han ställde upp på att hjälpa mig med att genomföra 

undersökningen. Efter det delade jag ut ett introduktionsbrev (bilaga 1) till eleverna som de 

skulle ta hem till föräldrarna för att sedan lämna dem till sin klassföreståndare med målsmans 

underskrift. De fick en vecka på sig att lämna in lapparna. När jag kom för att hämta breven  

hade en del elever slarvat bort brevet och då gav jag dem ett nytt. 

Intervjuerna gjordes enskilt för att jag ville ha varje elevs åsikt. Jag informerade eleverna om 

att de inte behövde vara oroliga för att svara fel eftersom jag bara var intresserad av deras 

tankar och åsikter om fysisk aktivitet och kostvanor. Jag frågade alla elever om det gick bra 

att jag spelade in intervjun på band. Detta gick bra för samtliga utom en flicka som inte ville 

det. Jag frågade henne om det gick bra att jag gjorde anteckningar under intervjun, detta hade 

hon inget emot. Efter att jag hade genomfört alla intervjuer transkriberade jag samtliga tio 

intervjuer för att sedan bilda kategorier.   
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4.6 Metoddiskussion 
Jag valde den kvalitativa metoden i min undersökning. Som tidigare nämnts gjorde jag det för 

att mitt syfte var att undersöka barns tankar och åsikter om kostvanor och fysisk aktivitet. 

Först tänkte jag använda mig av enkäter i studien men efter att tagit del av litteratur om 

kvalitativa metoder insåg jag att intervjuer var den bästa datainsamlingsmetoden för att uppnå 

mitt syfte. Jag valde att göra intervjuer för att Ryen (2000) menar att det är det bästa sättet för 

att ta reda på en individs uppfattningar eftersom intervjuaren kan ställa följdfrågor på de svar 

som den intervjuade svarar.   

 

När jag intervjuade barnen blev de flesta svar korta. Det var inte många barn som lämnade 

några längre redogörelser för hur de såg på fysisk aktivitet och kostvanor. Jag poängterade för 

barnen att de inte behövde vara oroliga för att svara fel eftersom jag bara ville ha deras åsikter 

och kunskaper om fenomen. Trots detta kanske några av barnen ville svara ”rätt”. 

 

 

5 Resultat 
 

5.1 Vad är fysisk aktivitet för barnen? 
 

Kategori A: Organiserad fritidssysselsättning  
De sju barn som var aktiva i en förening svarade att det första de tänkte på när det gäller 

fysisk aktivitet, var den sport de utövade. Alla barnen som är med i denna kategori var 

utövare av någon form av kampsport, men det var även vissa som var aktiva i andra 

organiserade fritidssysselsättningar.  

 

Exempel på vad barnen angav som organiserad fysisk aktivitet: 

 ”Karate”, ”akido”, ”pingis”, ”ungdomsbrandkåren”, ”basket” och ”taekwondo”. 

 

 

Kategori B: Rörelse på egen hand under fritiden 
I den här kategorin är fysisk aktivitet rörelse under fritiden som utförs av barnen själva. Till 

skillnad från den tidigare kategorin äger den inte rum under några organiserade former. 
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Hälften av de tillfrågade barnen menade att olika former av fysisk aktivitet för dem var fria 

aktiviteter på fritiden.  

 

Exempel på rörelse på egen hand under fritiden: 

”Gå”, ”ute och springa”, ”träna med vikter hemma” och ”så fort man rör på sig”. 

 

 

Kategori C: Organiserad rörelse i skolan 
I denna kategori var det en person som ansåg att fysisk aktivitet var ”gymnastiken i skolan”   

 

Kategori D: Rörelse på egen hand i skolan. 
I följande kategori är det fysisk aktivitet på rasterna som representeras. Den innefattar vad för 

fysisk aktivitet eleverna utför på skolgården.  

Exempel på rörelse på rasterna i skolan: 

 

 ”Basket”, ”snöbollskrig” och ”leka på skolgården”  

 

 

5.2 Hur tror barnen att de påverkas av fysisk aktivitet? 

Kategori A: Fysiska faktorer 
Denna kategori handlar om hur barnen anser att människokroppen påverkas av fysisk aktivitet 

 

Exempel på fysiska faktorer: 

”Starkare”, ”bättre kondition”, ”musklerna fungerar bättre” och att ”det är nyttigt för 

kroppen”. 

 

 

Kategori B: Psykiska faktorer 
I denna kategori handlar det om hur barnen känner sig efter att de har varit fysiskt aktiva. 

 

Exempel på detta: 

”Nöjd med sig själv”, ”mår bättre”, ”känns bra efter man har tränat” och att ”det är roligt”.  
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Kategori C: Sociala faktorer  
Ett barn påpekar att hon ”fått nya kompisar” när hon var fysiskt aktiv i en förening. 

 

 

5.3 Vad tror barnen att det blir för konsekvenser av att inte vara fysiskt aktiv? 

Kategori A: Fysiska faktorer 
De flesta svar på denna fråga handlar om fysiska konsekvenser. Hur kroppen påverkas av att 

inte vara fysisk aktiv. Sex av de tio barnen menade att om människor inte var fysisk aktiva 

kunde de bli överviktiga eller feta. 

 

Exempel på detta: 

”Övervikt”, ”fetma”, ”dålig kondition”, ”lat”, ”problem med kroppen”, ”hjärtproblem” och att 

”man får svårt att röra på sig”. 

 

 

Kategori B: Psykiska faktorer  
I denna kategori menar barnen att om människor inte var fysiskt aktiva kunde konsekvenserna 

bli psykiska. De elever som svarade att människor mår sämre av att inte vara fysiskt aktiva 

kunde inte specificera vad de menade med detta.   

Exempel på dessa faktorer: 

 

”Man blir mer negativ”, ”mår mycket sämre” och ”mår dåligt”. 

 

 

5.4 Vad är bra (nyttig) kost för barnen? 
I denna kategori har jag valt att dela in svaren utifrån kostcirkelns alla delar. Barnen hade med 

fem av sju delar kostcirkel. De delar som barnen inte fick med var matfett, mjölk och ost.  

 

Kategori A: Frukt 
Fem av eleverna menade att ”frukt” var nyttig kost. 
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Kategori B: Grönsaker 
Samtliga barn menade att ”grönsaker” var nyttig kost 

 

Kategori C: Potatis och rotfrukter 
I denna kategori nämndes endast ”potatis”  

 

Kategori D: Köttvaror, fisk och ägg 
Som exempelvis: ”kött” och ”fisk”  

 

Kategori E: Bröd och andra spannmålsprodukter  
”Bröd”, ”ris” och ”pasta” var enligt barnen bra kost. Ett barn menade att det var bra med 

”grovt bröd”.  

 

 

5.5 Vad är dålig (onyttig) kost för barnen? 

 Kategori A: Snabbmat 
Sex barn menade att snabbmat var dålig kost. 

Som exempelvis: 

”Pizza”, ”kebab”, ”hamburgare” och ”McDonald’s mat”. 

 

Kategori B: Sötsaker 
Det var i denna kategori som de flesta svar kom i. Samtliga barn svarade att godis var dålig 

kost. Flera svarade även att glass och läsk var onyttigt.  

Som exempelvis: 

”Godis”, ”bakelser”, ”läsk” och ”glass”  

Kategori C: Ensidig kost 
Ett barn menade att det inte var bra att ”äta för mycket av bara en sak”. 
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Kategori D: Snacks 
Som exempelvis: 

”Chips.” 

 

 

5.6 Vad får dåliga kostvanor för konsekvenser enligt barnen?  

Kategori A: Fysiska konsekvenser 
 

På denna fråga var de flesta svaren fysiska konsekvenser av dåliga kostvanor. De allra flesta 

av barnen, nio stycken menade att det var övervikt och fetma som var konsekvenserna av 

dåliga kostvanor. Fem av barnen tog även upp att folk får många hål i tänderna om de har 

dåliga kostvanor.  

 

Exempel på fysiska konsekvenser: 

”Övervikt”, ”fetma”, ”hål i tänderna”, ”anorexia”, ”ta sprutor” (diabetes), ”finnar av fett”, 

”slö” och ”orkar inte springa”.  

Kategori B: Psykiska konsekvenser 
Tre av barnen svarade att människor ”mår sämre” om de har dåliga kostvanor. De kunde inte 

förklara mer utförligt vad de menade med att folk mår sämre.  

 

 

5.7 Vad får bra kostvanor för konsekvenser enligt barn? 
Barnen hade svårare att ge konkreta svar på denna fråga än på den föregående. Men svaren på 

frågan handlade även här om fysiska effekter av kostvanor. 

 

Kategori A: Fysiska faktorer  
Som exempelvis: 

”Starkare”, ”orkar mer”, ”man växer”, ”får bra motion”, ”väldigt aktiv”. 

 

 

Kategori B: Psykiska faktorer 
”Må bra” och ”bra hälsa”. 
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6 Analys 
I min analys kommer jag att jämföra barnens svar med tidigare forskning och den litteratur 

som har tagits upp i bakgrundsdelen. 

 
 

6.1 Vad är fysisk aktivitet för eleverna? 
I denna fråga kom jag fram till fyra kategorier: Organiserad fritidssysselsättning, rörelse på 

egen hand på fritiden, organiserad rörelse i skolan och rörelse på egen hand i skolan. Alla 

dessa kategorier handlar om någon form av rörelse. Det är allt från snöbollskrig på skolgården 

till att träna karate på fritiden. Den definition av fysisk aktivitet som tidigare nämnts var all 

form av kroppsrörelse som ger energiförbrukning utöver den som behövs för att 

kroppsfunktionerna ska fungera. Det spelar ingen roll vad syftet eller sammanhanget för 

kroppsrörelsen är (Samhällsmedicin Statens folkhälsoinstitut 2004). Samtliga kategorier 

stämmer överens med denna definition. Det som för barnen är fysisk aktivitet stämmer bra 

överens med vad som anses som vara fysisk aktivitet. 

 

I Strandells (2002) undersökning menade majoriteten av barnen att fysisk aktivitet var träning 

eller att vara aktiv i en förening. När barnen i denna undersökning skulle ge exempel på 

fysiska aktiviteter svarade oftast pojkarna någon form av lagidrott med bollspel medan 

flickornas svar var bredare med exempel som jogging promenader och basket. Jag anser att 

min och Strandells (2002) undersökningar visar på liknade resultat om hur barn ser på fysisk 

aktivitet. Skillnaden är att majoriteten av pojkarna i Strandells (2002) undersökning svara att 

fysisk aktivitet är någon form av lagsport med boll medan pojkarna i min undersökning inte 

nämner lagsporter med boll. I min studie visar barnen på att de vet varför det är bra att vara 

fysiskt aktiv och vad det kan få för konsekvenser om de inte är det.  

 

I Engstöms (1989) undersökning om barns idrottsutövande svarade hälften av pojkarna att de 

var aktiva i en lagidrott medan nästan en tredjedel av flickorna var det. I min undersökning 

svarade endast en flicka att hon var aktiv i en lagidrott och det var basket. Jag tyckte att det 

var anmärkningsvärt att ingen spelade fotboll av barnen. I Engströms studie var fotboll den 

dominerande sporten bland 10 till 12 åringar, där 45 % av pojkarna och 26 % flickorna var 

aktiva i en förening. I samma studie var det få barn som utövade någon form av kampidrott 
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medan i min undersökning var alla sju barn som var föreningsaktiva det i någon form av 

kampsport. 

 

 

6.2 Hur tror barnen att de påverkas av fysisk aktivitet? 
När jag ställde denna fråga fick jag svar som kunde placeras in i tre olika kategorier fysiska, 

psykiska och sociala faktorer. Dessa tre kategorier stämmer alla överens med vad 

Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) menar att positiva effekter av fysisk 

aktiv blir. De vanligaste svaren bland barnen var att de blir starkare och får bättre kondition 

genom att vara fysisk aktiv. Enligt Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) 

förbättras både konditionen och muskelstyrkan genom fysisk aktivitet. De menar även att 

människor får en bättre självkänsla och bättre humör samt att risken för depression och oro 

minskar genom fysiskt aktivitet. Dessa psykiska faktorer nämnde även barnen som till 

exempel att man mår bättre efter man har tränat och är nöjd med sig själv. 

I kategorien sociala faktorer var det en flicka som menade att hon hade fått nya kompisar 

genom att vara fysiskt aktiv i en förening. Även detta tas upp i litteraturen att fysiskt aktiva 

barn får sociala färdigheter (Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 
 

6.3 Vad tror barnen att det blir för konsekvenser av att inte vara fysiskt aktiv? 
I denna fråga kunde jag dela in svaren i två kategorier: fysiska och psykiska faktorer. 

Majoriteten av barnen menade att det var stor risk för att bli överviktig och fet. Fler exempel 

på fysiska faktorer som barnen gav var hjärtproblem och problem med kroppen. De flesta 

barnen menade att om människor inte är fysiskt aktiva kan konsekvenserna bli övervikt och 

fetma, med olika sjukdomar som följd av detta som exempelvis: hjärtproblem och problem 

med kroppen. Enligt Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) är den 

allvarligaste konsekvensen av att inte vara fysisk aktiv, att det är stor risk för att få övervikt 

och fetma. De menar även att genom fysisk aktivitet förebyggs hjärtproblem och att det 

främjar barns motoriska utveckling. Barnen menade även att det kan bli psykiska 

konsekvenser av att inte vara fysisk aktiv som exempelvis att man blir mer negativ och mår 

sämre. Även detta tar Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) upp som exempel 

på konsekvenser av fysisk inaktivitet. 
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6.4 Vad är bra (nyttig) kost för barnen? 
På denna fråga valde jag att kategorisera svaren i kostcirkelns sju olika delar. Det gjorde jag 

för att enligt Socialstyrelsen (1990) ska vi äta minst en gång från varje grupp per dag. Som 

tidigare nämnts fick barnen med alla delar i kostcirkeln utan matfett, mjölk och ost. Att 

barnen inte nämner mjölk som nyttig kost tycker jag är anmärkningsvärt, eftersom det är 

viktigt för barn att få i sig kalcium. Kalcium är viktigt för kroppens ben och tänder 

(http://www.slv.se/templates/SLV_Page____5130.aspx). Jag tycker inte att det är lika 

anmärkningsvärt  att barnen inte nämner matfett eftersom det är en del av matlagningen. 

Samtliga barn menade att grönsaker var nyttig kost. Hälften av barnen ansåg även att frukt var 

bra kost. Enligt Livsmedelsverkets och Statens folkhälsoinstituts (2005) rekommendationer 

ska varje människa äta ett halvt kilo frukt och grönsaker varje dag. Denna konsumtion bidrar 

till att minska sjukdomar såsom cancer och hjärtproblem. De rekommenderar även ett större 

intag av bröd, framför allt fullkorn. Ett barn anser att det är bra att äta grovt bröd. 

 

Jag tycker att barnen har stora kunskaper om vad som är nyttig kost. Som till exempel svarade 

alla barn i min undersökning i årskurs 6 att grönsaker var nyttig kost och hälften svarade även 

att frukt var det. Trots detta visades det i en undersökning av Folkhälsoinstitutet (2004) att 

endast 10 % av ungdomarna i årskurserna 8 och 9 kom upp i de dagliga rekommendationerna 

av ett halvt kilo frukt och grönsaker. 

 

  

6.5 Vad är dålig (onyttig) kost för barnen? 
När jag ställde den här frågan kunde svaren delas in i fyra olika kategorier: snabbmat, 

sötsaker, ensidig kost och snacks. De allra flesta svar hamnade i kategorin sötsaker. Där 

svarade alla barn att godis var onyttig kost. Även läsk och glass var flitigt återkommande svar.  

Sex av barnen menade även att snabbmat var onyttig kost. Enligt Livsmedelsverket och 

Statens folkhälsoinstitut (2005) är en för stor konsumtion av snabbmat och sötsaker största 

orsaken till ett för högt energiintag. En flicka menade även att det inte var bra att äta för 

mycket av en sak. 

 

 I min undersökning som jag tidigare nämnt svarade samtliga barn att godis var onyttig kost 

och flera menade även att läsk var det. Trots detta visade en undersökning som 
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Folkhälsoinstitutet (2004) genomfört att hälften av ungdomarna svarade att de konsumerade 

godis och choklad minst tre gånger i veckan. Hela 20 % av pojkarna och 12 % av flickorna 

svarade att de dagligen drack någon form av läskedryck. 

 

 

6.6 Vad får dåliga kostvanor för konsekvenser enligt barnen? 
På denna fråga kunde jag dela in svaren i två kategorier: fysiska och psykiska faktorer. Den 

dominerande kategorien var fysiska faktorer. Här menade barnen att konsekvenserna av 

dåliga kostvanor kunde till exempel vara: övervikt, fetma, anorexia och diabetes. Nio av 

barnen menade att dåliga kostvanor kan leda till övervikt och fetma. Enligt Christenson och 

Sundling (2000) kan dåliga kostvanor leda till dessa exempel som barnen har gett. 

 

 Barnen menade även att dåliga kostvanor kan leda till att människor får finnar, blir slöa och 

inte orkar springa. Den andra kategorien handlar om de psykiska konsekvenserna av dåliga 

kostvanor. Där anser barnen att man mår sämre vid dåliga kostvanor. När jag frågade barnen 

vad de menade med ”att må sämre” kunde de inte förklara mer specifikt vad de menade. 

Enligt Andersson (1988) leder tre mål (frukost, lunch och kvällsmål) om dagen till allmänt 

välbefinnande. Om detta inte följs kan konsekvenserna bli att välbefinnandet minskas. 

 

 

6.7 Vad får bra kostvanor för konsekvenser enligt barnen? 
På denna fråga blev det inte lika många svar som på den tidigare. Men även på den här frågan 

blev kategorierna: fysiska och psykiska faktorer. De flesta svaren hamnade i kategorin fysiska 

faktorer, som exempelvis att man växer, blir väldigt aktiv, starkare och orkar mer. Andersson 

(1988) menar att bra kostvanor förbättrar den fysiska uthålligheten 

 

De psykiska faktorerna var att må bra och ha bra hälsa. Enligt Andersson (1988) leder tre mål 

om dagen till en ökad koncentrationsförmåga, bättre psykisk uthållighet och som tidigare 

nämnts till ett allmänt bättre välbefinnande.   
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7 Slutsats 
I denna studie hade barnen stora kunskaper om fysisk aktivitet och kostvanor. Barnen visste 

vad det blev för konsekvenserna av dåliga kostvanor och av fysisk inaktivitet. 

 
 

7.1 Diskussion 
De resultat som min studie har gett, understryker att dessa barn har stora kunskaper om fysisk 

aktivitet och kostvanor. Detta grundar jag på den jämförelse mellan vad barnen svarat och vad 

som står skrivet i litteraturen och tidigare forskning.  

 

Enligt läroplanen har skolan en viktig roll för att främja fysisk aktivitet och bra kostvanor 

(http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf). När det gäller den fysiska aktiviteten anser 

jag att varje skola ska ha organiserad rörelse minst 45 minuter om dagen. Detta för att alla 

barn ska komma upp till de dagliga rekommendationerna av fysisk aktivitet. Jag anser även att 

skolorna ska organisera fler friluftsdagar där huvudsyftet är att aktivera kroppen. Enligt mig 

är skolidrottens syfte att få alla barn aktiva och den bör framförallt rikta sig till de barn som 

inte är fysiskt aktiva på fritiden. Därför krävs det en stor variation på innehållet i 

idrottslektionerna. Skolidrotten ska enligt mig introducera många olika fritidsaktiviteter för att 

uppmuntra eleverna själva att börja med någon form av fysisk aktivitet på fritiden. Jag har 

upplevt att de flesta idrottslektioner är tävlingsinriktade med framförallt olika bollspel som 

det centrala inslaget. Detta främjar inte den fysiska aktiviteten för de inaktiva barnen utan 

följderna blir de motsatta. De inaktiva barnen är oftast inte lika duktiga på bollspel som de 

aktiva. Det kan även vara så att de inaktiva barnen inte tar den plats de borde eftersom de inte 

vet vad de ska göra med bollen när de får den. Detta kan leda till att de aktiva barnen inte vill 

passa bollen till de inaktiva och följden av det kan bli att de inaktiva barnen bara står helt 

stilla på plan. Därför är det viktigt att alla elever får en bollvana som gör att de kan delta i 

bollspel utan att vara rädda. Jag anser att det viktiga är att alla barn har roligt och är aktiva på 

idrottslektionerna och det centrala är inte prestationen.  

 

Jag tycker att skolan ska främja bra kostvanor genom att exempelvis alltid ha en salladsbar i 

skolmatsalen och även att ha tillgång till frukt under dagen. Detta för att eleverna ska komma 

upp till dagliga rekommendationer av ett halvt kilo frukt och grönsaker per dag. Jag anser 
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även att godis och läsk inte bör finnas tillgängligt i skolan. Det bör alltså inte finnas läsk- och 

godisautomater på skolorna. 

 

Jag tycker att pedagogernas (och då menar jag inte bara idrottslärarna) roll är viktig för barns 

fysiska aktivitet. De bör uppmuntra fysisk aktivitet på rasterna genom att till exempel 

organisera olika lekar och spel.   

 

Som tidigare nämnts anser jag att skolan har en viktig roll för att främja goda kostvanor och 

bra kostvanor men den viktigaste rollen har föräldrarna. Det är deras ansvar att inte köpa hem 

godis, läsk och snabbmat. Jag menar inte att de aldrig ska göra det men det ska inte bli någon 

vardagskost. Jag tror att detta är en stor anledning till att allt fler barn blir överviktiga som 

konsekvens av det stora socker- och fettintaget. Jag tycker även att det är viktigt att 

föräldrarna uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet genom att ta med barnen ut i skogen och 

om det är möjligt att barnen går och cyklar i en större utsträckning än att åka bil och buss. 

 

Livsmedelsverkets och Statens folkhälsoinstituts (2005) handlingsplan om goda kostvanor 

och ökad fysisk aktivitet framhåller att skolans roll är att ge elever mer kunskap om dessa två 

fenomen. Det tycker jag är bra, men jag tror att de flesta eleverna vet varför de ska vara 

fysiskt aktiva och ha bra kostvanor som även min studie visar. 

Trots att kunskapen om kostvanor är stor hos barnen i min undersökning, visar andra 

undersökningar på att sockerintaget hos ungdomar är för stort. Vad beror detta på? 

Det är en svår fråga att svara på, men jag tror att människor har ett stort sockerbehov som har 

tillkommit av allt tillsatt socker i vår kost. Jag tycker att det går att jämföra ett sockerberoende 

med ett alkohol- eller drogmissbruk. Jag tror att de flesta människor även i dessa fall vet att 

det kan vara farligt att dricka alkohol eller att röka cigaretter, men ändå gör de det.  

 

Det har tidigare nämnts att ingen av de tio barnen som intervjuades i min undersökning 

spelade fotboll. I Engströms (1989) studie var fotboll den klart dominerande sporten bland 10- 

12 åringar, både bland pojkar och flickor. I samma studie var det få barn som utövade någon 

form av kampidrott. I min undersökning var alla som var aktiva i en organiserad 

fritidssysselsättning utövare av någon form av kampsport. Jag vet inte om resultaten är en 

slump eller om alltfler barn väljer individuella idrotter. Om barns idrottsvanor ändras från 

lagsporter till individuella idrotter, vet jag inte vad det kan bero på. Det kan vara på grund av 
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att barn vill nå framgång utan att behöva vara beroende av någon annan, men samtidigt anser 

jag att det borde vara roligare att dela framgången med andra. 

7.2 Vidare forskning 
Jag tycker att det har varit intressant att undersöka barns kunskaper och tankar kring fysisk 

aktivitet och kostvanor. Det har gjort att jag blivit nyfiken på andra frågor som inte har 

besvarats i denna studie. I min studie var det sju barn som var aktiva i en organiserad 

fritidsaktivitet utövare av någon form av kampsport. Ingen av de tillfrågade barnen spelade 

fotboll i någon förening. Detta skiljer sig från tidigare forskning där fotboll är den klart 

dominerande sporten och där kampsporter har väldigt få utövare. Det skulle vara intressant att 

undersöka om de svar jag har fått bara är en slump eller om alltfler barn drar sig till 

individuella sporter som exempelvis kampsport.   
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Bilaga 1 

 

Linköpings Universitet                                                                     Till Målsman 

Norrköping 

Lärarprogrammet 

Hej! 
 

Jag heter Robert Svensson och går på lärarprogrammet i Norrköping. Jag har tänkt göra en 
studie (C-uppsats) om barn och deras tankar och åsikter kring fysisk aktivitet och kostvanor. 
Det är idag många diskussioner om barns alltmer stillasittande liv framför tv och datorn, 
samtidigt äter barn allt mer mat och godis. Jag skulle därför vilja samtala med barn om hur de 
ser på detta och deras kunskap om konsekvenserna av det. 
 
Jag hoppas att få er tillåtelse att intervjua er son/dotter för att få material till studien. Allt 
material kommer att behandlas under sekretess. 
 
Tack på förhand 
 
Robert 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Jag/vi tillåter _________ tillåter ej __________ att 

 
Elevens namn ___________________________________________ 
 
 
Målsmans namn _________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift______________________________________ 
 
 
Datum____________ 
 
 
Lämnas till klassföreståndaren senast 2005-02-11 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
 
Frågor till eleverna om vad de uppfattar fysisk aktivitet och kostvanor. 
 
Fysisk aktivitet (rörelse) 
 
Vad är fysisk aktivitet för dig? 
Hur tror du man påverkas av fysisk aktivitet? 
Om man inte är fysisk aktiv, kan det få några konsekvenser? 
 
Kostvanor (det man äter) 
Vad är kostvanor? 
Vad är bra (nyttig) kost? 
Vad är dålig (onyttig) kost? 
Vad händer vid dåliga kostvanor? 
Vad händer vid bra kostvanor? 




