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Syftet med undersökningen var att kartlägga elevernas fysiska 

levnadsvanor (kost, fysisk aktivitet och sömn) även få svar på varifrån de 

har fått sina kunskaper om hälsa. Undersökningen ägde rum i en 

mellanstor stad i Sverige. I studien deltog två skolor med två klasser 

vardera i årskurs fem, det var totalt 100 deltagare som genomförde en 

enkät. Tre deltagare genomförde en intervju. Jag valde att använda mig av 

enkät som metod och genomförde den i två olika skolor. För att bredda 

spannet valdes en skola som är centralt belägen och en skola utanför 

centrala staden. Enkäten började med enkla bakgrundsfrågor och var 

sedan uppdelad i tre områden: kost, sömn och fysisk aktivitet. Jag valde 

även att intervjua tre deltagare och intervjun var uppdelad i olika 

temaområden kring ämnet hälsa. Resultaten visade att eleverna som deltog 

i enkäten hade ett bra förhållningssätt till hälsa då de skattade sig högt på 

de tre områdena. Svaren redovisades med stapeldiagram. Intervjuerna 

redovisades och analyserades med hjälp utav de teoretiska 

utgångspunkterna KaSam och habitus. Eleverna som intervjuades hade en 

god hälsa som förmedlats av deras föräldrar genom ett helhetstänk kring 

hälsa. 
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Inledning 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom och svaghet” (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 17; Brugge, Glantz, Sandell, 2007, 

s. 199). 

World Health Organizations hälsodefinition ovan från 1948 fokuserar på det friska och människans 

sociala liv.  

Detta arbete fokuserar på de fysiska levnadsvanorna för hälsa (fysisk aktivitet, sömn och kost) på 

grund av att det är en stor och viktig del i vårt liv som påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt 

(Winroth, Rydqvist, 2008, s.24). Som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa vill jag att elever ska 

utvecklas och få de bästa förutsättningarna för att inneha en god hälsa. Genom att kartlägga 

elevernas fysiska levnadsvanor ser jag var kunskapen brister och då vet jag hur jag ska gå tillväga 

för att ge eleverna den kunskap de behöver. 

Dagens moderna samhälle har bidragit till en försämrad hälsa. I bakgrundsavsnittet presenteras hur 

inaktivitet försämrar vår hälsa i Sverige därför ville jag undersöka om elever har sådan ohälsa som 

olika undersökningar har kommit fram till. Jag vill i så fall fokusera på att ge ungdomarna de 

verktyg, kunskap och motivation de behöver så de har möjlighet att vara fysiskt aktiva i ung ålder 

för att motverka ohälsa och ge dem motivation att även orka prestera bra i skolan. Idrottslärare har 

genomfört en studie där elever dagligen rörde på sig i skolan. Det visade sig att de både fick bättre 

resultat i skolan och en bättre hälsa (Bydinger, Bydinger & Holmquist, 2014). Skolan är en miljö 

där ungdomar spenderar mycket tid och vi som lärare har stora möjligheter att påverka hur de mår. 

Fysisk aktivitet kan ses som förebyggande för psykisk och fysisk ohälsa och därför vill jag som 

blivande idrottslärare sträva mot en god hälsa bland våra barn och ungdomar (Andersson, 2012, s. 

88). 

Syftet med detta arbete är att kartlägga elevernas fysiska levnadsvanor och se om deras hälsa 

stämmer överens med tidigare forskning om att Sverige överlag har en dålig hälsa. För att få en 

djupare förståelse varför eleverna som deltar i denna undersökning har bättre eller sämre hälsa än 

tidigare forskning visar vill jag undersöka vilka faktorer som ligger till grund för detta. Vad/vilka 

har bidragit till elevernas hälsa enligt eleverna själva?  
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2. Bakgrund 

Svenska folkets brist på fysisk aktivitet och en ohälsosam livsstil är en av de största orsakerna till 

olika sjukdomar som finns i dagens samhälle. Barn och vuxna rör på sig allt mindre och vistas 

alltmer inomhus framför tv och datorer samtidigt som de äter alltmer onyttig mat. 

Denna ohälsosamma livsstil medför stora kostnader för samhället och stor belastning på landets 

sjukvård. Att öka den fysiska aktiviteten är därför en viktig uppgift som samhället och landets 

skolor står inför. Läkare ordinerar FaR (fysisk aktivitet på recept) till de som har sjukdomar och 

olika besvär, i förebyggande syfte för att motverka en dålig hälsa (FYSS, 2008a, s. 47; Tidén, 2009, 

s. 160; Andersson, 2012, s. 24). Idag är det hjärt- och kärlsjukdomar som står för den största 

dödligheten bland vår befolkning och de bakomliggande orsakerna till dessa sjukdomar är till stor 

del ett stillasittande liv och felaktiga kostvanor (Faskunger, 2000, s.29). 

När det gäller fysisk inaktivitet har den ökat stort bland barn och ungdomar. År 1984 var 75 procent 

aktiva i någon form av motion, idag är det knappt 69 procent. Enligt Ekberg och Erberth(2000) är 

fysisk inaktivitet en av de största orsakerna till dålig hälsa bland vår befolkning i Sverige. Att 

inte vara aktiv påverkar oss både direkt och indirekt samt vår mentala och personliga 

prestationsförmåga. I dagens samhälle lider många av vanlig trötthet och det beror ofta på att dessa 

personer är för otränade och blir då snabbt utmattade av det vardagliga arbetet (Ibid, s. 54).  

Sambandet mellan ungas fysiska aktivitet och deras fettmassa blir bara större. En bakomliggande 

orsak till detta är att barns olika spontana fysiska aktiviteter har minskat och en stor andel av barnen 

som förr fick gå eller cykla till skolan inte får det idag. På 1970- talet fick 90 procent av barnen gå 

eller cykla dit de skulle medan idag är de knappt 50 procent som får det. Studien som genomfördes 

visade att nästan alla skulle ha föredragit att cykla eller gå till skolan men inte fick. Detta skulle då 

ha kunnat ge dessa barn och ungdomar en högre förbrukning av energi per vecka än vad två 

timmars träning skulle ha gett dem samt en större mängd frisk luft som gjort dem piggare och 

friskare (Andersson & Fransson, 2001, s.73). Elever i skolan får allt mindre undervisningstid för 

ämnet idrott och hälsa vilket leder till att de elever som inte utövar någon aktivitet på sin fritid är 

nästintill inte aktiva alls. Under 90-talet minskade antalet idrottstimmar i skolan från 756 till 

nuvarande 500 timmar, även antalet friluftsdagar har minskat. Under 1930–40-talen hade eleverna 

tolv friluftsdagar per läsår, vilket dagens idrottsundervisning inte är i närheten av. Sverige ligger 

bland de sista i Europa på antalet undervisningstimmar i idrott (Ericsson, Gärdsell, Herbertsson, 

Andrén, Bååth & Lindvall, 2009).  

Ingunn Bydinger, Joakim Bydinger och Amalia Holmquist är idrottslärare i Sölvesborg och har 

genomfört en studie hur skolprestationerna påverkats av daglig fysisk aktivitet. De har följt två 

klasser, en klass har haft daglig fysisk aktivitet i flertalet år medan kontrollgruppen haft ordinarie 

idrottsundervisning två dagar i veckan. Resultatet visade att de eleverna som fick röra på sig 

dagligen förbättrade sina skolprestationer i större utsträckning än kontrollgruppen. Utvärderingar 

har visat att om eleverna tränar så att deras puls stiger innan till exempel en matematiklektion 

förbättrades deras inlärning upp till 40 procent på grund av att träningen ökar hjärnans 

inlärningsförmåga att ta emot signaler. 

”daglig träning ger både bättre skolresultat och bättre hälsa!” (Bydinger, Bydinger, & Holmquist, 

2014). 
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I Lgr 11 står det att skolan har ett ansvar att främja alla elevers lärande och överföra samhällets 

värden samt att förbereda dem för att verka och leva i vårt samhälle (Lgr 11, 2015, s.7). Eftersom 

många är ohälsosamma i samhället är det de värdena vi ska lära eleverna i skolan? Skolan ska sträva 

efter att ge alla elever daglig fysisk aktivitet utöver skolidrotten. ”Även hälso- och livsstilsfrågor ska 

uppmärksammas.” (Ibid, s.9-10). Ett av målen i Lgr 11 är att eleverna efter genomgången 

grundskola ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället ” (Ibid, s. 14). I Läroplanen för grundskolan står det i kursplanen för idrott 

och hälsa att fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för barns och elevers 

välbefinnande. De menar att positiva upplevelser av fysisk aktivitet under barnens första uppväxtår 

har betydelse för om elever fortsätter vara aktiva senare i livet. Därför ska undervisningen i idrott 

och hälsa syfta till att elever utvecklar olika rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt 

aktiva (Ibid, s.51). 

Idrott och hälsa ska utveckla elevernas kunskaper om hur deras kropp fungerar och hur den fysiska 

aktiviteten förhåller sig till vårt fysiska välbefinnande. Detta ämne ska utveckla elevers sociala och 

fysiska egenskaper och även ge dem kunskaper om hur deras livsstil har betydelse för deras hälsa.  

I centralt innehåll i Lgr 11(2015) i årskurs 4-6 står det att idrottsläraren ska ta upp ”Kroppsliga och 

mentala effekter av några olika träningsformer… Ord och begrepp för och samtal om upplevelser 

av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.” 

(Ibid, s. 52). Vilket betyder att det är till viss del idrottslärarens ansvar att informera sina elever om 

vad som händer om man tränar till exempel yoga eller fotboll. Eleverna ska också få tillfälle att 

diskutera olika perspektiv på hälsa under idrottsundervisningen.  
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3. Tidigare forskning 

I denna del finns tidigare forskning om hälsa, fysisk aktivitet, sömn och kost. 

3.1 Hälsa 

 

Det finns många olika dimensioner vad hälsa är. Tittar man bakåt i tiden hade hälsa sina rötter i 

religiösa, filosofiska och etiska tankesätt, medan idag förknippar vi hälsa med medicinsk 

vetenskap där kroppsliga hälsan är i fokus. Alltså är kroppsliga dimensionen en viktig aspekt av 

begreppet hälsa idag. Olika forskare har definierat hälsobegreppet och några forskare presenteras 

nedan och sedan diskuteras deras åsikter (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 9). 

Svanström (2012) beskriver hälsa som ”tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner 

hos människan” (Ibid, s. 13). Svanström fokuserar på att hela människan ska må bra och att 

människans kropp inte ska vara något hinder för att klara av vardagens krav. World Health 

Organizations (WHO) definition av hälsa från 1948: “Health is a state of complete physical, mental 

and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” WHO (1948). World 

Health Organizations hälsodefinition ovan från 1948 fokuserar på det friska och människans 

sociala liv. Det är en positiv definition som angår hela människan vilket betyder att människan 

tänker, känner och utför handlingar, även i sociala sammanhang. Det är inte enbart individfaktorer 

som påverkar din hälsa utan även andra faktorer (Brugge, Glantz, Sandell, 2007, s. 199). En faktor 

som påverkar hälsan är de socioekonomiska förutsättningarna. Forskning visar att ungdomar med 

bättre matvanor, högre självkänsla och som är fysiskt aktiva har bättre socioekonomiska 

förhållanden än de som inte har det lika väl ställt. De elever som inte är fysiskt aktiva upplever även 

mer värk och ohälsa än de elever som rör på sig regelbundet (Thedin- Jakobsson, 2007, s. 177-178).  

Filosof Lennart Nordenfelt menar att hälsa innebär om personen i fråga kan ”klara vardagens krav, 

ha resurser för att kunna förverkliga personliga mål, ”överskott” på energi och livsglädje” (Winroth 

& Rydqvist, 2008, s. 14). Att fysiskt klara vardagens krav, psykiskt att känna att man har lyckas med 

ett mål och socialt att man känner sig lycklig och tillfreds med sitt liv. 

Hälsa kan man tolka vad det är eller hur man skapar en god hälsa. Hälsa kan delas in i tre delar, 

dels den fysiska hälsan som har att göra med att man inte är sjuk eller skadad och den fysiska 

aktiviteten som gör att vi håller oss friska och fri från skador. Den andra delen är psykiska hälsan, 

hur man tänker för att hantera lycka och medgång likväl som motgångar och misslyckanden. Sista 

delen är sociala hälsan, att känna tillhörighet i någon grupp och känna sig sedd (Tidén, 2009, s.154). 

För att statuera ett exempel från en idrottslektion när alla tre delar har ett samspel kan det se ut på 

följande sett: när elever är i rörelse tränar de den fysiska förmågan, om de lyckas eller misslyckas i 

en övning tränar de den psykiska förmågan hur de hanterar situationen, om de är uppdelade i lag 

tränas den sociala förmågan genom att de ska lösa uppgiften de har framför sig genom interaktion 

(Thedin- Jakobsson, 2007, s. 176). Psykisk hälsa har stor betydelse för att skapa harmoni i livet, en 

inre balans. Är man fysiskt stark men saknar rätt mental inställning är det svårt att nå fullgod hälsa. 

Bra psykisk hälsa är att man mår bra, har en positiv grundinställning till allt man åtar sig och man 

har lättare att skapa bra relationer med andra och att se möjligheter (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 
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67). Social hälsa är ett samspel mellan mig och mina medmänniskor. Att tillhöra en grupp är väldigt 

viktigt för individen, gemensamma intressen kan skapa en viss grupp som till exempel 

innebandylaget, familjen är en annan grupp, klasskamrater och vänner ytterligare en annan grupp. 

Trivseln i gruppen och rollfördelning är viktig för att bibehålla de goda relationerna. Vill man uppnå 

en god hälsa är det viktigt att vara engagerad i någon form av verksamhet (Winroth & Rydqvist, 

2008, s. 77-79). Fysisk hälsa är när man anstränger kroppen genom träning och blir svettig, 

individen formar själv sin kropp genom att välja att vara fysiskt aktiv eller inte. Fysisk aktivitet 

motverkar sjukdomar och skador samtidigt som ”det är nyttigt att röra på sig” både för stunden 

och för framtiden (Thedin- Jakobsson, 2007, s. 180).  

Idrottslärares åsikter om vad hälsa står för är till exempel goda kost-och motionsvanor, kunskap 

om hur man undviker sjukdom och skador och goda sociala relationer (Huitfeldt, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt & Ågren, 1998, s. 23). Det finns dem som hävdar att hälsa är de fysiska 

rörelserna eleverna utför under lektionstid samt teoretiska delen att diskutera och läsa om vad hälsa 

är. Några idrottslärare menar att hälsa uppnås av fysisk aktivitet, andra idrottslärare säger tvärtom, 

att kost, avslappning och skadehantering förknippas med begreppet hälsa, men många lärare är 

osäkra på begreppet. Några förslag hur man kan arbeta med hälsa i undervisningen är varför man 

ska träna, integrera andra ämnen i skolan och ha hälsodagar/hälsoveckor (Thedin- Jakobsson, 

2007, s.179). 

De flesta forskarna ovan är överens om att begreppet hälsa är uppdelat i tre olika delar: fysisk, 

psykisk och social hälsa. Idrottslärare är osäkra på hur begreppet ska användas i ämnet idrott och 

hälsa samt att de har olika uppfattningar om vad som är hälsa och vad de fokuserar på i sin 

undervisning. Medicinska vetenskapen utgår från kroppens funktioner när vi diskuterar hälsa idag. 

Flera forskare menar att frånvaro av sjukdom är att ha en god hälsa samt att kunna klara av 

vardagens krav och sina uppsatta mål. Människor har olika förutsättningar för att inneha en god 

hälsa, beroende av deras socioekonomiska förutsättningar (Thedin- Jakobsson, 2007, s. 177-178). 

3.2 Fysisk aktivitet 

Johan Faskunger, disputerat inom fysisk aktivitet vid University of Bristol, definierar fysisk aktivitet 

som rörelser som ger vår kropp en energiförbrukning som är utöver vår ämnesomsättning och de 

funktioner som håller kroppen vid liv. I begreppet ingår all aktivitet som vi använder vår kropp till, 

allt från vardagliga aktiviteter hos vuxna, lek hos barn till styrke- och konditionspass på gymmet 

(Faskunger, 2013, s.18).  

Några exempel vad fysisk aktivitet gör för att förbättra vår hälsa: bättre sömnkvalitet, minskad risk 

att bli deprimerad, motverkar stress, minskad risk för övervikt, bättre självkänsla. Det är bara några 

fördelar med att vara fysiskt aktiv (Andersson, 2012, s.13). Om man jämför barn och ungdomar 

idag med barn och ungdomar för tio år sedan har hälsan försämrats genom att de idag har sämre 

kondition och svagare muskler. Det är inte bara barn och ungdomar utan även vuxna som drabbas 

av sämre hälsa, mycket på grund av att vi är mer stillasittande i arbeten och på vår fritid. En faktor 

till att barn och ungdomar rör sig mindre beror på minskningen av spontanidrottandet, nu är det 

istället mer organiserad verksamhet. De som inte har råd att delta i verksamheten väljer istället att 

vara inne och spendera tid framför olika skärmar (Andersson, 2012, s. 18, 23).    
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Roizen(2000) forskare på NIH (National Institutes of Health) i USA, har undersökt och forskat 

kring hälsa och fysisk aktivitet vad konsekvenserna blir för våra kroppar och organ. I en av hans 

avhandlingar har han kommit fram till att en vuxen människa minst måste röra på sig 30 minuter 

per dag och ett barn minst 60 minuter per dag, om det ska få någon positiv inverkan på vår kropp 

(Ibid, s. 234; Andersson, 2012, s. 64). Det finns tre moment som är viktiga för att träningen ska bli 

så bra och varierad som möjligt för vår hälsa: allmän fysisk aktivitet, konditionsträning samt styrke- 

och smidighetsövningar. Träning påverkar hela kroppen, alltifrån att det motverkar hjärt- och 

kärlsjukdomar, bättre sömn, bättre immunförsvar samt vårt psykiska välbefinnande. Roizen(2000) 

menar att de som ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet regelbundet inte lika lätt hamnar i 

depression eller får ångest. Motion har många positiva effekter på vårt psykiska välbefinnande och 

gör att vi känner oss mer glada, aktiva och har ett bättre humör än de som inte tränar regelbundet. 

Forskning visar även att träning minskar antalet stresshormon i kroppen och gör att man känner 

sig mer avslappnad och mår bättre (Ibid, s. 234; Andersson, 2012, s.88; Tidén, 2009, s.160). 

Att en elev har en inre motivation och genomför en aktivitet för sin egen skull, är en viktig faktor 

för om eleven skall få en positiv inställning till fysisk aktivitet. Går eleven till idrottslektionen för 

att hen känner en meningsfullhet och glädje skapar detta många positiva effekter. Däremot om 

eleven skulle gå dit för att hen var tvungen, skapar det en negativ inställning till fysisk aktivitet 

och nästa gång kanske eleven väljer att inte delta och inte vill utföra någon fysisk aktivitet frivilligt 

på fritiden (Ekberg & Erberth, 2000, s. 49). När elever har valt den idrott de är aktiva inom 

hoppas man att de gör det för egenvärdet, för att de känner glädje när de utför aktiviteten (Tidén, 

2009, s. 156; Hultgren, 2008, s.36). Om de till exempel har valt innebandy tränar de sin kondition, 

men de tänker inte på att det är ansträngande för att de har ett mål, att jaga bollen och göra mål. 

Om elever är aktiva inom någon bollsport tränar de även sin koordination, balans, motorisk 

förmåga och styrka (Tidén, 2009, s. 160). 

Tidigare studier som gjorts av Thedin och Engström(2008) visar att ungdomar i idrottsföreningar 

har höga betyg i samtliga skolämnen samt att dessa ungdomar som är aktiva på fritiden hade bättre 

resultat i ämnet idrott och hälsa jämfört med de elever som inte är aktiva (Thedin och Engström, 

2008, s. 31). 

 

3.3 Sömn, skärmtid 

Vad beträffar sömn sover ungdomar mer oroligt nu än vad de gjorde för 25 år sedan. Ungdomar i 

femtonårsåldern har mer ont i magen och är den grupp som är mest trött enligt sömnforskaren 

Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi på Karolinska Institutet. Åkerstedt hävdar att 

tonåringar behöver sova minst åtta timmar per natt och de flesta mer än så. Enligt Martin Ralph, 

forskare vid universitetet i Toronto, blir ungdomar tröttare senare på kvällen än vad vuxna blir på 

grund av hormonförändringar. Det är som att väcka ungdomarna mitt i natten enligt deras 

dygnsrytm när de ska gå upp på morgonen. Ralph menar att ungdomar lider av kronisk jetlag 

(Höjer, 2008, s. 70-77).  

Det som sker i kroppen när vi sover är att både kroppen och hjärnan får återhämta sig, bearbeta 

dagens intryck, bygga upp sig igen och musklerna i kroppen slappnar av (Bergström & Larsson, 
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2002, s. 47). Vi går igenom olika faser när vi sover och om vi inte går igenom alla tre faserna som 

består av insomning, stabil sömn och djupsömn får vi inte den återhämtning som kroppen behöver 

(Phillips, 2011, s. 139). När vi sover går vi igenom olika stadier, REM-sömn eller icke-REM-sömn. 

Under REM-sömnen, som pågår ungefär en fjärdedel av totala sömnen, drömmer vi. Den är mer 

ytlig och under den fasen bearbetar man dagens intryck. Brist på REM-sömn leder till att minnet 

och tankeförmågan blir lidande. Under icke-REM-sömn laddar den fysiska delen av kroppen sin 

energi. Om man flyger över tidszoner eller arbetar natt som leder till sömnbrist, sjunker vår 

prestationsförmåga och för att återfå den måste vi ta igen det genom återhämtningssömn. Vilket 

betyder att djupsömnen pågår under längre tid när vi sover nästa gång och REM-sömnen blir 

kortare. För att inte påverka prestationsförmågan till det sämre i vardagen måste vuxna sova minst 

sex timmar per natt. Vissa kan klara sig med fem men det är ovanligt (Plate & Plate, 1997, s. 105-

106). 

En faktor som är ett återkommande störningsmoment är alla slags skärmar vi tittar på under 

kvällen. Om vi arbetar sent eller studerar på kvällen är hjärnan uppe i varv och har svårt att varva 

ner när det är läggdags, vilket leder till svårigheter att somna. En annan orsak till sömnproblem 

bland ungdomar är när de använder sig av skärmar. Ljuset från skärmarna lurar hjärnan att det 

fortfarande är dag, på grund av det produceras inte sömnhormonet melatonin då inte den naturliga 

sömncykeln sätts igång, vilket ackumulerar en sömnskuld (Phillips, 2011, s. 140). Om man har svårt 

för att somna på kvällen kan orsaken till detta vara många. Till exempel något problem som man 

inte kan koppla bort, vilket leder till att det stör den normala sömncykeln och när man försöker 

tvinga sig själv till att somna leder det till motsatt effekt. Däremot om man känner att sömnen varit 

bra under natten och man känner sig utvilad är det goda hälsotecken (Winroth & Rydqvist, 2008, 

s. 142). 

Det kan skapas en ond cirkel när man tittar på hur sömn, kost och prestation i skolan påverkar 

varandra. Elever som vill sova länge på morgonen hinner på grund av detta inte äta någon frukost 

utan går direkt till skolan. De eleverna presterar sämre på grund av att de inte har någon energi i 

kroppen. Vissa använder sig utav olika substitut för att skjuta upp sin trötthet, vilket leder till sämre 

prestation i skolan än om antalet sömntimmar varit tillräckligt (Höjer, 2008, s.71). De olika delarna 

i hälsa är kopplade till varandra, är sömnen inte tillräckligt bra leder det till att både den psykiska 

och fysiska delen blir lidande och hälsan försämras överlag (Bergström & Larsson, 2002, s. 47).  

Det är inte bara ungdomars studier som blir lidande om de sover för lite, utan även ur medicinskt 

perspektiv försämras immunförsvaret och de blir mer mottagliga för sjukdomar. Viss forskning 

visar att för lite sömn även är associerat till ungdomar som vänder på dygnet skolkar mer, hamnar 

oftare i konflikter och har koncentrationssvårigheter. Det är olika rön om hur många timmar en 

ungdom ska sova per natt och det beror på kvalitén på sömnen som är individuell. I en intervju 

med Arne Lowden, sömnforskare vid Institutet psykosocial medicin på Karolinska Institutet, 

hävdar han att ungdomar ska sova mellan åtta till tio timmar per natt (Höjer, 2008, s. 73-74). Om 

man inte sover tillräckligt och samlar tillräckligt med energi för att orka med dagen leder det till att 

man blir lättirriterad, aggressiv och får svårare att koncentrera sig (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 

142).  

Sömnsvårigheter är idag vanligt bland ungdomar, mycket på grund av stress och oro över sina 

studier och kraven från omgivningen ökar, tv-tittande påverkar också vår sömn negativt. Under de 
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sista tio åren har recept på sömnmedel till ungdomar tredubblats. Det är svårt att veta 

konsekvenserna då det ännu inte finns forskning inom detta ämne (Höjer, 2008, s. 75). Det är svårt 

att hinna med att vila som tempot är i dagens samhälle, till exempel alla olika sociala medier som 

man måste uppdatera. Vet man inte hur man ska varva ner leder det garanterat till ohälsa. För att 

inte hamna där kan man välja själv hur man prioriterar sin tid, vad som är viktigt och vad som är 

mindre viktigt för att jag själv ska må bra och inte känna stress och oro. Det blir lättare att somna 

om jag kan lära mig hur jag kopplar bort min omgivning och slappnar av (Winroth & Rydqvist, 

2008, s. 141).  

3.4 Kost 

Enligt Svenska Näringsrekommendationer ska vi fördela vårt dagliga intag av näringsämnena så att 

kolhydrater ska bestå av 50-60 procent av det totala energiintaget, fett ska bestå av 25-35 procent 

samt protein 10-20 procent (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 126-127). Livsmedelsverkets råd till 

elever är att de ska äta varierad kost med hjälp utav matcirkeln och tallriksmodellen. De ska äta fisk 

flera gånger i veckan, 500 gram frukt och grönsaker varje dag, samt att de ska halvera intaget av 

kakor, godis, glass och istället äta ett bra mellanmål mellan lunch och middag (Livsmedelsverket, 

2015). Frukost, lunch, middag och ett- tre mellanmål varje dag, att äta på regelbundna tider så gott 

det går är att rekommendera. Slarv med frukost leder till att man är pigg en kort stund och sedan 

blir man trött och hungrig och äter något snabbt och troligtvis onyttigt för att orka prestera fram 

till lunch. Om man däremot äter en ordentlig frukost håller sig blodsockernivån stabil enda fram 

till lunch och man orkar prestera utan att bli trött och grinig. Kroppen strävar alltid efter en jämn 

balans mellan glukos och insulin (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 132). 

Det finns många argument till att äta frukost. Om tonåringar äter frukost äter de oftast en sund 

kost överlag. De har lätt för att koncentrera sig och de är oftast fysiskt aktiva av olika slag. Om de 

inte äter frukost är det svårt för dem att lära sig det som de ska göra, dubbelt så stor risk att de inte 

får i sig tillräckligt med järn och de har troligen ett högre BMI än de som äter frukost enligt Mary 

L Gavin, Steven A Dowshen och Neil Izenberg, som är experter från London som har skrivit en 

bok om aktiva barn och deras mat och hälsa (Gavin, Dowshen, Izenberg, 2005, s.153). I en studie 

som genomförts 2011 framgår det att de elever som varken äter frukost eller får i sig någon frukt 

under dagen presterar sämre i skolan. Studien visar även att de elever som har ett lågt intag av 

onyttig mat och högt intag av nyttig mat presterar bättre i skolan, de som har bra levnadsvanor har 

högre betyg i årskurs nio (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011).  

Ungdomar som äter middag tillsammans med familjen äter ofta mer frukt, grönsaker, väljer fullkorn 

i högre grad och äter mer sällan onyttiga mellanmål (Gavin, Dowshen, Izenberg, 2005, s.155). Vi 

har “fri” skolmat i Sverige och lunchen är lika för alla elever, ändå är det en markant skillnad på 

antal kalorier de äter resten av dagen. Nästan en fjärdedel av de kalorier som ungdomar stoppar i 

sig kommer ifrån godis, läsk, bakverk vilket leder till att de får i sig alldeles för mycket socker och 

fett, medan de åt hälften så mycket frukt och grönt som de rekommenderas att göra (Höjer, 2008, 

s. 112-113). Nordiska ministerrådet har gjort en sammanställning av ungdomars matvanor. Det är 

mellan en tredjedel och hälften av ungdomarna som har hälsosamma kostvanor om man ser till 

antalet onyttigheter och hur mycket grönsaker de äter. Det är ungefär en tredjedel av både pojkar 
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och flickor som dagligen äter grönsaker, men desto äldre pojkarna blir desto mindre grönsaker äter 

de (Andersson, 2011, s. 59). 

Elever kan inte påverka sina matrutiner särskilt mycket utan de är styrda av vad föräldrar köper 

hem för frukost på morgon, vad skolan erbjuder för mat till lunch, vad som finns hemma till 

mellanmålet och sedan vad föräldrarna lagar till middag. Det är föräldrar och resten av omgivningen 

som skapar elevers matvanor, om de finns mycket godis hemma är det lättillgängligt vilket troligtvis 

leder till dåliga matvanor. Vad elever äter påverkar deras prestation när de utför någon fysisk 

aktivitet, deras uthållighet blir sämre samtidigt som risken för typ 2 diabetes ökar om de äter 

sockerrika produkter (Hultgren, 2008, s. 36).  

I dagens samhälle påverkas ungdomar av media, när de ser på tv är det reklam om ohälsosam mat 

och använder de sig av internet nås de av annonser om onyttig mat. Massmedia lyckas med sin 

marknadsföring då inköpen av livsmedel av onyttig karaktär ökar då ungdomarna har sett reklam 

på tv och vill köpa samma livsmedel (Andersson, 2011, s. 62). För att hålla en stabil vikt är det 

viktigt att förbruka samma mängd energi som man intar. Det är enkel matematik men vi vill gärna 

hitta en genväg till att gå ner de där extra kilona snabbare och tar då hjälp utav olika dieter (Phillips, 

2011, s. 131). 

Befolkningen väljer idag vad de vill äta för kost baserat på olika faktorer. Vår personliga smak är 

dels medfödd och vi har lärt oss tycka om olika sorts kost under uppväxten, men den kosten vi 

tycker om är nödvändigtvis inte den bästa för vår kropp, Magnus Pyke sa något tänkvärt om detta 

”Människan måste äta vad hon behöver, men i verkligheten väljer hon det hon tycker om. Hälsan 

kan därför befrämjas endast om hon tycker om det hon behöver”. (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 

126).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenterats två teoretiska utgångspunkter, den första är KaSam och den andra är habitus. 

Med dessa som utgångspunkter har jag kunnat utföra analyser kring elevers upplevda hälsa och få 

reda på vad som har bidragit till deras kunskaper. Habitus är ett teoretiskt begrepp som Pierre 

Bourdieu har myntat. Habitus valdes på grund av att eleverna har påverkats av sitt habitus och jag 

ville undersöka hur mycket habitus har påverkat elevernas hälsa. KaSam valdes för att se helheten 

kring begreppet hälsa, om eleverna har bra hälsa kring till exempel sömn och fysisk aktivitet men 

kosten de intar är i hög grad onyttig, då har de ett svagt KaSam. Om eleverna förstår att de olika 

delarna bygger på varandra och att de behöver vara motiverade att följa de rekommendationer som 

finns har de ett starkt KaSam. 

4.1 KaSam 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade begreppet KaSam på 1970- talet.   

Detta begrepp användes som ett verktyg inom sjukvården för att se vad som gjorde att personer 

kände meningsfullhet och vad som gjorde att de ansåg sig själva som sjuka respektive friska 

(Antonovsky, 1991, s.9). KaSam betyder Känsla Av Sammanhang och utgår från hälsans ursprung 

med ett fokus på det salutogena perspektivet, att människan är frisk och hälsosam, som utgår ifrån 

frågorna: ”vad får oss att må bra, känna välbefinnande och inte bli sjuka?” (Tidén, 2009, s.154). 

Teorin är ett globalt förhållningssätt och visar hur en människa ser sin egen miljö samt omvärld 

genom tre olika delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1993, s. 12; 

Tidén, 2009, s.154).  

KaSam har sitt ursprung i en studie som Antonovsky genomförde 1970 på ett antal israeliska 

kvinnor som levde under svåra förhållanden. Det framkom, att trots dessa förhållanden och 

upplevelser som kvinnorna hade varit med om när de satt inlåsta i koncentrationsläger och när de 

hade mist sina familjemedlemmar, hade ca 30 procent av kvinnorna fortfarande kvar en positiv 

inställning till livet och ett bra fysiskt och psykiskt tillstånd. Antonovsky menar, att om en människa 

har ett starkt KaSam har man en bra grund för hur man klarar av olika situationer som är 

stressrelaterade och hur man kan handskas med motgångar på ett bra sätt (Winroth & Rydqvist, 

2008, s.10). 

För att en människa ska kunna känna en känsla av sammanhang behöver man kunna se en 

begriplighet i de situationer man får vara med om. Begriplighet är en komponent som syftar till hur 

väl en människa förstår det som händer i sin omvärld genom yttre och inre stimuli. Att man kan ta 

in det som händer och då kunna strukturera upp det på ett bra sätt så dessa händelser känns 

hanterbara. Dessa olika händelser kan vara både negativa och positiva, det viktiga är hur väl en 

person kan begripa och förstå varför det sker (Antonovsky, 1991, s.39). Om man föreställer sig 

begreppet i en undervisningssituation i skolan har eleverna en hög begriplighet om de förstår vad 

syftet med undervisningen är och om de kan ta in lärarens syfte med lektionen. Genom att 

underlätta för eleverna ska läraren tänka igenom de didaktiska frågeställningarna vad och varför 

hen genomför lektionen på det valda sättet (Thedin- Jakobsson, 2007, s.189). 
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Den andra komponenten är Hanterbarhet. En person med en känsla av hanterbarhet kan känna att 

hen kan hantera stimuli och intryck som den får vara med om. Detta kan ske med hjälp av egna 

resurser (fysiska redskap, sociala relationer, kunskap eller kognitiv förmåga) eller om man får stöd 

av någon närstående. En hög känsla av hanterbarhet ur ett lärarperspektiv beror på erfarenhet och 

att man planerar lektionen detaljerat och låter eleverna göra övningar som de känner sig bekväma 

med och lyckas (Thedin- Jakobsson, 2007, s.190). Personen ifråga kan till exempel hantera en svår 

situation på ett bra sätt utan att gå och sörja en längre tid. De personer som har svårt med denna 

komponent känner ofta ett större lidande och tycker saker är orättvisa 

(Antonovsky, 1991, s.41). 

Den sista komponenten är meningsfullhet som även förknippas med motivation och den 

känslomässiga delen hos människan. En människa som har en stark meningsfullhet kännetecknas 

av en positiv framtidstro och ser i stor utsträckning händelser i livet som viktiga och att det har en 

betydelse för mig som person, att man känner sig delaktig och finner engagemang i situationen 

man är i. ”Att skapa ett intresse för fysisk aktivitet är något som kan leda till meningsfullhet”.  

(Thedin- Jakobsson, 2007, s.191). Att eleverna skapar sig en helhetsbild av ämnet idrott och hälsa, 

att det inte bara är kopplat till rörelse utan även det egna jaget, attityder, känslor och sociala 

relationer ger en meningsfullhet av begreppet hälsa (Ibid, s.192). Människor som ofta ser svåra 

dilemman eller situationer som utmaningar har en hög känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 1991, 

s.40). 

4.2 Habitus 

En människas habitus är inte lik någon annans, alla har vi olika erfarenheter med oss i livet på 

grund av olika uppväxter. Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som myntade begreppet habitus 

som förklarar varför en person handlar på ett visst sätt i en viss situation på grund av sin uppfostran 

och även hur personer orienterar sig i den sociala världen. Allt en individ har upplevt och har 

minnen från, har präglat den individen till att vara just den personen idag. Det är ett begrepp som 

visar hur man värderar och lever sitt liv, valen baseras på tidigare erfarenheter. Bourdieu menar att 

människors habitus bidrar till att återskapa den sociala världen eller förändra den, beroende på om 

människorna är överens eller inte. Alla har olika habitus och därmed olika värden på sitt habitus, 

värden tillskrivs efter vad som är populärt på marknaden och vad som är ett kapital, en tillgång 

(Broady, 1998, s. 16-17; Larsson, 2005, s.77). En elevs nätverk varierar beroende av vilken 

idrottsförening dem är aktiva i och vilken position de intar. Antal olika sociala nätverk eleven är 

aktiv i skapar elevens förutsättningar inför framtiden beroende på familjens ekonomiska, kulturella 

och symboliska kapital (Bourdieu, 1986, s. 248). Om föräldrarna är väldigt förmögna och har 

arbeten med många års studier bakom, ger det en hög social status vilket skapar ett visst värde och 

tillgång av ekonomiskt och symboliskt kapital. Alejandro Portes (1998, s. 8) menar att om en elev 

ska kunna tillägna sig socialt kapital behöver eleven ha relationer till andra människor och det är de 

andra människorna som är elevens källor till förmåner. Låt oss exemplifiera det genom att fadern 

känner många personer inom ishockey på grund av att fadern var duktig spelare själv när han var 

yngre. Fadern är fortfarande aktiv och har kontakt med ledare inom den idrottsföreningen, vilket 

gör att barnet lättare kommer in i ishockeyn och känner ledarna genom hens föräldrar. Vilket leder 

till möjliga förmåner eftersom tränaren är bekant med familjen, alltså har eleven en förmån via sin 

far. 
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Sociala nätverken kring en elev betyder mycket för elevens fysiska och psykiska hälsotillstånd. 

Nätverken kan bestå av familj, vänner och bekanta och har som uppgift att fungera både som 

känslomässigt och instrumentellt stöd för eleven vilket gör att eleven känner trygghet. Något som 

minskar risken för ohälsa är att vara delaktig i någon form av förening, i detta fall idrottsförening, 

vilket gör att eleven känner sig delaktig i en grupp. Nära sociala nätverk är de mest betydelsefulla 

för elevens hälsa (Carlson, 2007, s.5). 

Om vi använder oss av habitus för att förstå hur elever agerar i olika situationer när det gäller sin 

hälsa kan vi dra slutsatser utifrån Pierre Bourdieu, att alla elever har olika tankar inför varje situation 

de står inför. Det som förklarar deras beslut är deras tidigare erfarenheter i livet som har präglats 

av deras föräldrar och vänner (socialt kapital). Med hjälp utav Pierre Bourdieus begrepp socialt 

kapital kan man förklara hur elever har olika förbindelser med sina föräldrar. Om vänner är 

uppväxta tillsammans och gått på samma skola har de samma undervisningsfilosofi med sig till 

högre studier eller arbete (Broady, 1998, s.14). Om eleverna har växt upp i en idrottsfamilj och har 

en nära förbindelse med sina föräldrar, har det präglat dem till att bli intresserade av idrott. Utan 

rätt förbindelser är det svårt att komma åt de rätta kunskaperna som eleverna behöver för att lyckas 

inom idrott. Då har de nytta av sitt sociala kapital vilket är de sociala nätverk i idrotten som till 

exempel tränare (Ibid, s.14).  

Om elever är aktiva i en idrottsförening eller inte, kan förklaras genom föräldrarnas sociala och 

ekonomiska status. Föräldrar med eftergymnasial utbildning som bor i villa och har bil, har barn 

som i mycket större utsträckning är aktiva i någon idrottsförening än de som inte har de materiella 

tillgångarna, menar Bengt Larsson i sin avhandling. Om man är fysiskt aktiv i vuxen ålder beror på 

pappans socialgrupp, genomsnittsbetyget i teoretiska ämnen, betyg i idrott samt vilken 

utbildningsnivå man har. Vilket visar att människans livsvillkor har stor betydelse när det gäller att 

vara involverad i idrottsrörelsen eller inte (Larsson, 2008, s. 86). Hur väljer man vilken idrott man 

ska utföra? Utifrån sitt habitus, livsstil och sin socioekonomiska bakgrund, enligt Bourdieu. Vissa 

idrotter ses som överklassidrotter och vissa är mer populära än andra. Två elever kan utföra samma 

idrott men med helt olika mål med vad de vill få ut av idrotten (Ibid, s. 89). Idrotterna golf, tennis 

och segling var överrepresenterade i de högre samhällsskikten medan brottning, boxning och 

fotboll var underrepresenterade (Tidén, 2009, s. 163). Stor betydelse för valet av idrott beror på 

utbildningsnivån och det kulturella kapitalet. Många forskare har utgått ifrån Bourdieus begrepp 

habitus när de har analyserat valet av idrott (Larsson, 2008, s. 112). Larsson får fram ett samband i 

sin studie mellan utbildningsnivån för basketboll, golf och tennis medan ekonomiskt kapital endast 

har betydelse för golf (Ibid, s. 135). Om man har ett högt ekonomiskt kapital minskar chansen att 

ungdomarna spelar fotboll. Om ett barn vill vara aktiv inom en idrott som inte stämmer överens 

med föräldrarnas önskan av idrott, kan föräldrarna genom förstärkning tala om fördelar med 

idrotten de vill att deras barn skall välja. Samtidigt som de nedvärderar den idrott som deras barn 

har valt. Nedlåtande kommentarer, tillrättavisning och ogenomtänkta råd kan få deras barn att 

ändra åsikt och möjligtvis sluta med idrotten (Hultgren, 2008, s. 42).  

Idrottshabitus är ett begrepp som Larsson (2008) myntat och är ett exempel på ett kapital som 

innehar ett visst värde. För att uppnå kriterierna för ett starkt idrottshabitus ska eleven vara medlem 

i någon idrottsförening, ha bra betyg i idrott och hälsa och bedriva regelbunden fysiskt 

ansträngande träning på fritiden. Eleven är kompetent inom ämnet idrott och känner sig bekväm i 

idrottssituationer och vet de sociala reglerna (Ibid, s.142). Idrottshabitus innehas i högre grad av 
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pojkar än flickor och ungdomar från högutbildade familjer. Etnogeografiska miljön har betydelse 

för om flickor har ett högt idrottshabitus men inte för pojkar (Ibid, s. 141). Larssons studie visar 

ett tydligt samband mellan idrottshabitus och utbildningskapital och ekonomiskt kapital, två 

tredjedelar med högt utbildnings- och ekonomiskt kapital innehar ett starkt idrottshabitus (Ibid, s. 

145). Det största förklaringsvärdet för idrottshabitus är utbildningskapital. Ekonomiskt kapital, 

område och kön har även betydelse för om du har ett svagt eller starkt idrottshabitus (Ibid, s. 148).  

Genom denna studie undersöks om eleverna har ett starkt idrottshabitus och genom detta få reda 

på elevernas och föräldrarnas status på deras nivå av fysisk aktivitet utifrån ett hälsoperspektiv. 

Utifrån en elevs habitus kan man finna bakomliggande faktorer varför eleven svarade som hen 

gjorde i enkätfrågorna och intervjun. Om eleven har haft hälsomedvetna sociala relationer omkring 

sig under sin uppväxt eller inte, har betydelse eftersom det har präglat eleven till att vara medveten 

om och ta hand om sin hälsa. 
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5. Syfte 

 

Med bakgrund av föregående avsnitt är syftet med denna studie att kartlägga elevers fysiska 

levnadsvanor. För att få en djupare förståelse för vad som bidragit till elevernas hälsa vill jag 

undersöka detta mer genom att fråga eleverna om hur de upplever sin hälsa och var de har fått sina 

kunskaper ifrån genom en intervju. Vad är hälsa enligt eleverna själva? 

5.1 Frågeställning 

 Hur ser de fysiska levnadsvanorna ut för mellanstadieelever enligt dem själva?  

 Hur definierar mellanstadieelever begreppet hälsa? 

 Vilka faktorer är det som skapat elevernas uppfattning av hälsa?  
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6. Metod 

I den empiriska delen av studien beskrivs metod för datainsamling, urval och tillvägagångssätt, 

bearbetning och analys, validitet och reliabilitet, etiska övervägande och reflektioner över metoden. 

Första metoden består av en frågeundersökning för att kartlägga elevernas fysiska levnadsvanor 

och besvara frågeställningarna. Den andra metoden är samtalsintervjuundersökning för att få en 

djupare förståelse kring elevernas kunskaper om hälsa (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 228). Frågeundersökningen består av tre temaområden: kost, sömn och fysisk 

aktivitet. Samtalsintervjuundersökningen är indelad i fem olika temaområden som sedan är 

uppdelade i underteman för att kunna genomföra en halvstrukturerad intervju. Elever i årkurs fem 

deltar i denna undersökning på grund av att jag bland annat vill arbeta i mellanstadiet, det är året 

innan de får betyg och de flesta elever kan läsa och förstå frågorna i enkäten/intervjun. I 

intervjudelen vill jag använda mig utav elever som kan uttrycka sig och försöka förklara vad de 

menar. Jag vill gärna att de ska ha passerat lågstadiet då även koncentrationen måste hållas uppe 

under hela intervjutiden som är ungefär en halvtimme. 

6.1 Metod för datainsamling 

 

Enkät är en kvantitativ undersökningsmetod som når ut till ett större antal elever för att se hur 

vanligt förekommande svarsalternativen är. Alla tillfrågade får svara på samma standardiserade 

frågor som sedan analyseras och slutligen sammanställas (Esaiasson m.fl, 2012, s. 228-229; Trost, 

2007, s. 59). Under utformningen av enkäten använde jag Esaiassons idéer som beskrev att en enkät 

ska vara uppdelad i olika områden och vara tydlig och konkret för att minska elevernas risk att 

missförstå frågorna. Även begränsning av antalet frågor för att eleverna skulle orka hålla 

koncentrationen uppe under hela tiden de besvarade enkäten (Esaiasson, 2012, s. 240). Även Trost 

(2007) kapitel om ”Frågorna och formuläret” har hjälpt mig utforma enkäten. Fasta svarsalternativ 

har använts i alla frågor utom delen i hur ofta eleverna intar onyttig kontra nyttig mat där öppna 

frågor användes. Första temat i enkäten ska eleverna svara på hur ofta de intar en viss måltid och 

har då använt attitydfrågor som eleverna ska fylla i vilket alternativ som de tycker stämmer bäst 

överens med deras verklighet. I åtanke har funnits att ställa en fråga per fråga så eleverna inte blir 

förvirrade vad de egentligen ska svara på. Eftersom det är elever i årskurs fem har jag försökt att 

formulera frågorna så enkelt som det går och uteslutit krångliga ord (Trost, 2007, s. 67-95). 

 

Jag har även valt att fördjupa mig i en kvalitativ undersökningsmetod, vilket är 

respondentintervjuer. Valde att använda ett litet antal elever för att utgå från deras 

vardagserfarenheter om hälsa och få en djupare förståelse för varifrån de har fått sina kunskaper 

om hälsa (Esaiasson m.fl, 2012, s. 253). Med hjälp utav Danielsson(2014) har jag utformat 

intervjufrågorna. Bakgrundsfrågor är första temat i intervjuguiden och består av 

uppvärmningsfrågor för att de intervjuade ska känna sig bekväma. Sedan är intervjufrågorna 

uppdelade i olika teman med huvudtema och sedan underteman, uppföljningsfrågor ställs när de 

behövs och är inte planerade. Frågorna är korta och enkla för att de intervjuade lätt ska förstå vad 

de ska svara på (Danielsson, 2014).  
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Genomförandet av två olika metoder ger mig både svar på frekvens, till exempel hur ofta eleverna 

rör på sig och även bakomliggande orsaker till deras svar genom att intervjua eleverna (Esaiasson 

m.fl, 2012, s.252). 

 

Valet att använda enkät var för att kartlägga elevernas fysiska levnadsvanor på de två skolorna. Den 

här delen av metoden ska inte besvaras med vad eleverna tycker var och en för sig utan vad 

mångfalden tycker, vilket ger en rättvis bild av hur verkligenheten ser ut. Tyvärr kan inte några 

uppföljningsfrågor ställas, vilket är möjligt i en intervju. Genom att sedan genomföra intervjuer 

finns det möjlighet att få mer utvecklande svar genom att ställa uppföljningsfrågor som man skulle 

ha velat gå djupare in på under enkäten (Esaiasson m.fl, 2012, s.251). 

 

6.2 Urval och tillvägagångssätt 

 

Valde att genomföra en enkätundersökning med elever i årskurs fem från två olika skolor. För att 

få en maximal variation genomfördes enkäten av en skola som är centralt belägen och en skola som 

är belägen utanför staden, för att se om det fanns några skillnader (Esaiasson m.fl, 2012, s. 264).  

 

Första kontakten med skolorna var via mail till respektive skolas rektor med information om 

studien. När rektorerna godkänt att studien fick genomföras på respektive skola kontaktades de 

berörda lärarna i klasserna. Lärarna meddelade att de skulle maila föräldrarna medgivandeblankett 

och information som bland annat innehöll att det är frivilligt att delta, att svarspersonen kommer 

förbli anonym och att svaren endast kommer att användas i den här studien (Ibid, s. 238). 

Enkäten genomfördes först i skola ett, jag delade ut enkäterna i en klass på förmiddagen och 

samlade sedan in dem i ett kuvert för att låta eleverna vara anonyma, sedan likadant med den andra 

klassen. Analysen av svaren från skola ett påbörjades direkt och efter några dagar genomfördes 

undersökningen på skola två i två klasser. Eleverna fick lägga sin enkät i ett kuvert när de besvarat 

den.  

 

När jag skulle välja elever till respondentintervjuerna följde jag Grant McCrackens(1988) råd: ”Välj 

främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ”subjektiva” experter.” (Esaiasson m.fl, 2012, 

s.259). De intervjuade eleverna var inga jag kände sedan tidigare, det var endast tre elever som 

intervjuades och de var inte experter inom något då de var barn. Jag genomförde ett slumpmässigt 

urval efter att ha bestämt vilken population jag skulle intervjua, elever i årskurs fem i en mellanstor 

stad i Sverige (Trost, 2007, s.25). För att genomföra ett obundet slumpmässigt urval använde jag 

mig av att blunda och peka på stadens skolor på en utskriven lista. För att sedan välja vilka elever 

som skulle intervjuas användes samma princip, en klasslista och de namn jag pekade på skulle jag 

intervjua, alla elever hade lika stor chans att bli utvalda (Esaiasson m. fl, 2012, s. 174-176; Trost, 

2007, s. 35).  

 

Kontakt med rektor var steg ett för att få ett medgivande att det var ok att intervjuer genomfördes 

på skolan. Rektorn godkände detta och sedan pratade jag med läraren för klassen som intervjuerna 

skulle genomföras i för att även få dennes godkännande. När sedan tre elever slumpmässigt hade 

valts ut i klassen kontaktades deras föräldrar via mail och medgivandeblankett, informationsbrev 
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och en intervjuguide vad för teman som intervjun var uppbyggd kring bifogades (Esaiasson m.fl, 

2012, s.264-265). När föräldrarna hade svarat och skrivit under att det var ok att deras barn ställde 

upp på detta tog barnen med sig medgivandeblanketten till läraren som i sin tur gav det till mig 

som intervjuade dem. En tid bestämdes direkt efter att eleverna hade slutat som passade dem bäst. 

Intervjun genomfördes på elevens ”hemmaplan” vilket var elevens klassrum, där eleven kände sig 

trygg och det är välbekant, men inte för intervjuaren som är en besökare för tillfället i klassrummet. 

Intervjun spelades in efter godkännande av föräldrar och elever, samt anteckningar togs (Ibid, 

s.268). 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

 

Började med att sammanställa elevernas svar som genomfört enkäten. Skolornas svar analyserades 

var för sig, några frågor valdes ut som ansågs viktigast inom varje del, sedan räknade jag ihop antal 

elever som hade svarat på de olika alternativen de hade att välja på. Sammanställning av resultatet 

för kostdelen genomfördes genom att se antal elever som åt frukost, lunch och middag dagligen. 

Ett poängsystem infördes för att lättare skapa en överblick kring elevernas kostintag genom att dela 

ut fyra poäng om de alltid åt till exempel frukost. Eftersom både frukost, lunch och middag 

räknades var det maximalt tolv poäng som delades ut, vilket betyder att de som alltid åt de tre 

måltiderna hade tolv poäng. Sedan fick de tre poäng om de nästan alltid åt en måltid, två poäng om 

de nästan aldrig åt en måltid och ett poäng om de aldrig åt en måltid. Sedan sammanställdes det i 

ett stapeldiagram för att se antal elever som intog alla dagens måltider. Sedan sammanställdes 

resultaten för hur många timmar eleverna sov per natt, ett stapeldiagram användes även här (Trost, 

2007, s. 150). När det gäller den fysiska aktiviteten användes både om de var aktiva på fritiden eller 

inte och om de deltog på lektionerna i idrott och hälsa. De olika frågorna sammanställdes i ett 

stapeldiagram. De elever som inte fullföljde hela enkäten redovisades i en bortfallsanalys (Ibid, s. 

137). För att kunna analysera om eleverna uppnår kriterierna för idrottshabitus användes frågorna 

om föräldrarna har en idrottsbakgrund, om föräldrarna är fysiskt aktiva idag, om eleverna deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa, om eleverna är aktiva på fritiden och om de intar dagens alla 

måltider.  

Först sammanfattades varje intervju för sig. Anteckningar togs av det viktigaste som framkom för 

att få ett helhetsintryck av elevernas syn på hälsa och var de hade lärt sig det. I resultat och 

analysdelen är intervjuerna uppdelade i olika temaområden. Först redovisas en kort 

sammanfattning om alla elevernas svar, även några citat finns med som är utmärkande. Efter varje 

temaområde analyseras de tre elevernas svar och kopplas till tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna. ”Korsreferenser” användes, vilket betyder att elevernas olika svar på samma 

fråga jämfördes för att sedan kunna urskilja likheter och skillnader (Esaiasson m.fl, 2012, s.270).  

6.4 Validitet och reliabilitet  

Efter utformandet av enkäten genomfördes en pilotstudie för att se om den var tillräckligt tydlig 

och utarbetad för att kunna användas i en riktig studie med ett stort deltagarantal. Ett antal personer 

vid Uppsala Universitet blev tillfrågade om att besvara enkäten och sammanlagt svarade 15 
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personer. De tillfrågade gav feedback om hur de upplevde enkätens utformning och svarsalternativ, 

om de var lättförståeliga eller om de var lätt att missförstå.  

Med hjälp utav denna feedback omformulerades några frågor så det skulle bli ännu tydligare att 

enkäten skulle vara av hög validitet, vilket betyder att eleverna inte skall behöva fundera på hur 

frågorna tolkas, utan de skall i hög grad vara tydliga frågor att det inte går att missförstå (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 57).  Enkäten anses ha en hög grad av reliabilitet på grund av att det är tydliga 

svarsalternativ och inget utrymme lämnas för egna tolkningar då inga öppna frågor finns med.  

De här eleverna valdes ut och jag utgår från att de besvarar frågorna så ärligt de kan, men har ändå 

i åtanke att vissa enkäter kanske inte är helt sanningsenliga då det var en elev som fyllde i ett svar 

som inte alls var relevant för frågan. 

 

Pilotstudie genomfördes även i intervju som metod.  Två barn som var ungefär i samma ålder som 

de intervjuade för studien genomförde pilotstudien. De hade synpunkter och några frågor ändrades 

så det skulle vara tydligare i den riktiga studien att förstå och minimera olika tolkningar av frågorna. 

För att få en bra validitet ska vi mäta det som vi påstår oss mäta (Esaiasson m. fl, 2012, s.57; Trost, 

2007, s.65). Intervjun börjar med många frågor där eleverna ska beskriva hur de gör själva i 

vardagen, vilket är första frågeställningen, att kartlägga deras levnadsvanor, vilket troligtvis 

intervjun mäter. De andra frågeställningarna var eleverna har fått sin kunskap om hälsa ifrån och 

hur de har skapats är desto svårare att veta att man mäter utifrån intervjun. Personer kan tolka 

intervjuerna olika beroende på deras tidigare erfarenheter och vad de lägger fokus på. För att 

intervjumetoden ska ha en god resultatvaliditet behöver det finnas både god begreppsvaliditet och 

hög reliabilitet. Om man inte har hög reliabilitet kan det bero på att man missat och slarvat under 

själva datainsamlingen vilket leder till svårigheter att veta vad som ska analyseras eftersom viktig 

information saknas. Eftersom intervjuerna var inspelade samt att anteckningar togs under 

intervjuerna finns all datainsamling att tillgå under studiens gång. Om inte datainsamlingen sker 

korrekt kan inte heller validiteten mätas vilket leder till dålig resultatvaliditet (Esaiasson m. fl, 2012, 

s. 63).  

6.5 Etiska överväganden  

Forskningsetik ska användas under hela forskningsprojektet från början till att undersökningen är 

avslutad. Informationskravet ska informera de undersökande om vilka villkor som gäller för dem 

när de deltar. Eleverna skulle ta del av information om studien via lärare och föräldrar och även 

mig när jag träffade dem, att det var frivilligt att delta. De skulle förstå vad deras uppgift var och 

deras rättigheter att avbryta medverkan när som helst (Bergström, 2014). 

Under utarbetning av metoderna och under hela undersökningen följdes Vetenskapsrådets 

forskningsetik för att göra det säkert för de medverkande eleverna att delta och för att de skulle 

känna sig trygga med att besvara frågorna som ställdes (Codex, 2008). 

När studien genomfördes användes de individskyddskrav som finns vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid). 

I enkätundersökningen fick eleverna svara anonymt för att känna att de inte behövde vara oroliga 

för att deras svar ska kunna kopplas ihop med vilka de är. (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 

2005, s.67-68). 



 

23 

 

Vid båda metoderna mailades föräldrarna vars barn det gällde. Information bifogades om studien 

och även medgivandeblankett som eleverna skulle ta med sig till skolan för att kunna genomföra 

studien. Om eleven eller föräldrarna ändrade sig efter att metoden var genomförd kunde de avbryta 

sin medverkan i studien och det skulle respekteras (Esaiasson m.fl, 2012, s.257).  

6.6 Reflektioner kring metoden 

 

Valet av att ha både enkät och intervju som metod gav lättare svar på frågeställningarna. Metoderna 

kompletterade varandra bra då både frekvensen och tankar bakom frekvenserna framkom genom 

studien. Första frågeställningen besvarades mest med enkäterna och de andra två frågeställningarna 

mest utav intervjuerna.  

På grund av att jag ville nå ut till ett stort antal elever är enkät en bra metod som även är 

tidseffektivt. En nackdel med enkät var att det var svårt att få en djupare förståelse för hur eleven 

tänkte, eftersom ingen möjlighet fanns att söka upp dem senare och be dem utveckla sina svar. Det 

kunde även ha varit fler och mer detaljrika frågor i enkäten, men samtidigt är det barn som är 11 

år gamla som måste hålla koncentrationen uppe och svara på frågorna och inte hoppa över de sista 

på grund av bristande koncentration. Det är svårt att veta om det är tillförlitliga källor, samtidigt 

som jag måste utgå ifrån att eleverna ger en rättvis bild av vad de har för levnadsvanor. 

Intervju användes även som metod, vilket var givande då jag fick ta del av elevernas personliga 

tankar och även följdfrågor kunde ställas till den tillfrågade om det var något oklart. Däremot var 

det alldeles för få personer att intervjua. Det borde ha varit fler personer som intervjuades på grund 

av att bredda bilden av hur verkligheten ser ut. Nu var det tre elever som var intresserade av idrott 

och hade en idrottsintresserad familj, men hur hade studien sett ut ifall det hade varit elever från 

ett annat område i staden, med annan bakgrund som deltog. 
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7. Resultat och analys 

Redovisning av resultat och analys av enkäten är del ett, del två är resultat och analys av 

intervjuerna.  

7.1.1 Bortfallsanalys 

Tabell 1 Antal deltagare i studien och bortfallsanalys  

Tabell Skola 1 Skola 2 

Antal tillfrågade 50 54 

Bortfall 0 4 

Antal deltagare 50 50 

 

I denna studie deltog 50 elever på vardera skola, skolorna var två till antalet, det var 54 tillfrågade 

på skola två. Det var fyra elever som valde att inte besvara alla frågor, därför valdes de bort från 

dessa enkäter då de inte var fullständiga. Det var ett högt deltagarantal på enkäterna och antal 

procent av eleverna som besvarade enkäten fullständigt var 96 procent. Genomförandet av 

enkäterna skedde i två klasser i årskurs fem på vardera skola. Eftersom bortfallet var mindre än 

fem procent behövs ingen bortfallsanalys enligt Trost (2007, s. 137). 

7.1.2 Resultat enkät del 1: Kost 
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Figur 1. Jämförelse mellan skola ett och två av näringsintag i form av frukost, lunch och middag. 

Lodräta linjen är antal elever och vågräta linjen är antal poäng. 

 

 

Resultat av figur 1 

                                              
Figur 1 visar en vardags intag av frukost, lunch och middag. Detta genom fördelning av ett antal 

poäng på måltiderna. Om eleverna alltid åt en måltid fick de fyra poäng, nästan alltid tre poäng, 

nästan aldrig två poäng och aldrig ett poäng. Sedan summan av de tre måltiderna, de kunde få 

maximalt tolv poäng om de alltid intog alla måltider. Skola två äter i större utsträckning alltid 

frukost, lunch och middag medan skola ett har lite mer blandade resultat där svaren varierar mellan 

nästan alltid och alltid. I skola ett förekommer det att elever hoppar över någon eller flera av dagens 

måltider. Skola två har ett bättre förhållningssätt till kost på grund av att eleverna nästintill alltid 

intar alla dagens måltider och har ett måttligt intag av onyttiga livsmedel begränsat till maximalt två 

gånger i veckan. Medan i skola ett förekommer det elever som får i sig mindre mängd mat under 

dagen. 
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7.1.3 Resultat enkät del 2: Sömn 

 

Figur 2. Elevers sömnvanor, hur många timmar de sover per natt. Lodräta linjen är antalet elever 

och den vågräta är antalet timmar de sover per natt. 

Resultat av figur 2 

 
Figur 2 visar att skola ett sover mellan fem till tio timmar per natt, vilket ger en större spridning än 

skola två där eleverna sover mellan sex till nio timmar per natt och ett stort antal elever sover åtta 

timmar per natt. I skola ett är det inte lika många elever som sover åtta timmar utan sover i större 

utsträckning färre timmar. I skola ett finns det elever som sover både färre och fler timmar än i 

skola två. Skola två har 25 elever som sover i snitt åtta timmar per natt, medan skola ett endast har 

14 elever som sover åtta timmar. Eleverna i skola två sover maximalt nio timmar per natt medan 

eleverna i skola ett kommer upp i tio timmar. 

7.1.4 Resultat enkät del 3: Deltagande idrottslektioner 
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   1= Alltid 2= Nästan alltid 3= Nästan aldrig 4= Aldrig 

Figur 3 Stapeldiagram över elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa. Lodräta linjen visar antalet 

elever och den vågräta linjen visar alternativen: alltid, nästan alltid, nästan aldrig och aldrig. 

 

 

Resultat av figur 3 

 
Figur 3 visar ett högt deltagande bland eleverna i båda skolorna i ämnet idrott och hälsa. I skola 

två deltar alla elever alltid eller nästan alltid i undervisningen, vilket skiljer sig från skola ett där det 

är några få elever som har svarat att de nästan aldrig och aldrig deltar på lektionerna. I skola två är 

det ingen elev som har svarat att de nästan aldrig eller aldrig deltar på lektionerna i idrott och hälsa. 

Det är 35 elever som alltid deltar i undervisningen på skola två och resterande 13 deltar nästan 

alltid. I skola ett deltar 34 elever alltid, nio elever deltar nästan alltid, tre elever deltar nästan aldrig 

och två elever deltar aldrig i undervisningen. Det går att urskilja en större spridning i deltagarantalet 

i skola ett jämfört med skola två. 

 

7.1.5 Resultat enkät del 4: Fysisk aktiv 
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Figur 4. Antal aktiva elever på fritiden. Den lodräta linjen visar antalet elever och den vågräta linjen 

visar alternativen: ja eller nej. 

 

Resultat av figur 4 

 
Figur 4 visar att nästan alla elever är aktiva på något vis på sin fritid. Skola ett har lite större antal 

som har svarat ja på att de är aktiva än vad skola två har gjort. I skola ett är det 46 elever som är 

aktiva på sin fritid medan skola två nästan når upp till deras resultat med 44 aktiva elever.  

 

7.2 Resultat och analys av elevers idrottshabitus  

Processen att placera eleverna i olika grupper har gjorts genom att analysera elevernas svar i 

enkäterna. Frågorna som togs hänsyn till var om minst en förälder är aktiv på fritiden, om minst 

en förälder har haft en idrottsbakgrund, om eleven deltar på lektionerna i idrott och hälsa, om 

eleverna är aktiva på fritiden och om de har en positiv inställning till kost. Om eleverna har svarat 

att detta stämmer har eleverna högt idrottshabitus. Det var 32 elever av 50 som uppnådde dessa 

kriterier på skola ett. På skola två var det 39 elever av 50 som uppnådde kriterierna för att ha ett 

högt idrottshabitus (Larsson, 2008, s.142). 

7.3 Analys tidigare forskning figurer 1-4  

 

När det gäller kosten intar båda skolorna i hög grad dagens tre måltider. Det framkom även att 

skolorna inte åt godis eller liknande mer än två gånger i veckan då forskning visar att godis, snacks 

och läsk bland annat stod för en fjärdedel av elevers intag under en dag, vilket inte stämmer överens 

med vad de här eleverna har svarat (Livsmedelsverket, 2015). Enligt enkäten äter många av eleverna 

alltid frukost, vilket gör att de känner sig piggare och har mer energi att prestera i skolan (Winroth 
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& Rydqvist, 2008, s. 132). De elever som äter frukost har också bättre matvanor överlag och lättare 

för att koncentrera sig i skolan vilket leder till bättre betyg/omdömen, de här eleverna äter en bra 

kost överlag vilket frukost kan vara bidragande faktor till (Gavin, Dowshen, Izenberg, 2005, s.153). 

Återigen är det svårt för barnen att välja själva vad de ska äta till frukost, lunch och middag utan 

det är deras föräldrar som bär yttersta ansvaret för att deras barn får i sig rätt mängd energi om 

dagen. Föräldrarnas levnadsvanor återspeglas på sina barn (Hultgren, 2008, s. 36; Broady, 1998, s. 

16-17). När det gäller elevernas sömnvanor skiljer det sig lite mellan skolorna, åtta-nio timmar är 

det mest förekommande svaret att eleverna sover på båda skolorna. Enligt sömnforskare Arne 

Lowden, ska ungdomar sova mellan åtta-tio timmar per natt, de flesta elever i den här 

undersökningen håller sig inom de spannet (Höjer, 2008, s. 73-74). Däremot de elever som sover 

kortare än de rekommenderade antal timmar riskerar att få problem i skolan genom att de inte 

orkar medverka och vara lika alerta som deras klasskamrater. De kan bli lättirriterade, aggressiva 

och få svårare att koncentrera sig (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 142). Deltagande elever i ämnet 

idrott och hälsa är högt, något fler elever som deltar i skola ett än i skola två. Om de har två timmar 

total idrottsundervisning har de flesta eleverna rört på sig minst 60 minuter om dagen två dagar i 

veckan (Roizen, 2000, s. 234; Andersson, 2012, s. 64). Eleverna deltar antingen för egenvärdets 

skull för att de tycker att det är ett roligt ämne, eller för investeringsvärdets skull att läraren säger 

åt dem att de måste vara med (Ekberg & Erberth, 2000, s. 49). Nästan alla elever i båda skolorna 

är aktiva på fritiden, sedan är de aktiva på olika sätt men en slutsats är att alla elever rör på sig minst 

60 minuter om dagen om de har svarat att de är aktiva på något vis på fritiden (Roizen, 2000, s. 

234; Andersson, 2012, s. 64).  

7.4 Analys teoretiska utgångspunkter figurer 1-4 

De fysiska levnadsvanorna eleverna har i den här undersökningen stämmer överens med vad 

rekommendationerna är för både kost, sömn och fysisk aktivitet. När eleverna har svarat och det 

visar sig att de har bra resultat på alla delar eller ok resultat på alla delar finns det ett samband. 

Föräldrarnas vanor speglar av sig på barnen som nämnt ovan. Alla människor har ett habitus som 

inte är någon annans likt, föräldrarna har varit en stor del att bidra till deras barns habitus och deras 

levnadsvanor. Om föräldrarna lever hälsosamt lever deras barn i största sannolikhet också 

hälsosamt (Broady, 1998, s.14). För att återkomma till sambanden och att se en helhet kan vi utgå 

ifrån KaSam. Eleverna måste begripa vad som är hälsosamt och inte, sedan leva efter de 

rekommendationerna och lyssna på sina föräldrar. För att eleverna ska kunna hantera situationen 

att leva hälsosamt behöver de stöd och råd av föräldrar hur de ska leva och när de hamnar i en 

situation att de kan välja vad som är rätt och fel får de hantera utgången av valet. Meningsfullhet 

är att eleverna känner att det de gör har någon betydelse för framtiden och för sig själva. De ser en 

mening och är motiverade att vara med på träningen även fast kompisarna skulle göra något annat 

roligt, en investering i sig själv och att de ser en helhet i sitt beteende, ett bra val leder till ett annat 

(Antonovsky, 1991, s.39-41; (Thedin- Jakobsson, 2007, s.189-191). 

Sammanfattningsvis framkom det av resultaten att skola två har den bättre hälsan överlag på grund 

av att de har ett högre idrottshabitus och även högre KaSam då eleverna har förståelse att de olika 

delarna är beroende av varandra. Skola två är belägen i centrala staden medan skola ett är en liten 

bit utanför staden, socioekonomiska förhållanden kan vara en bidragande faktor till resultatet 

(Bourdieu, 1986, s. 248). 



 

30 

 

 

7.5 Resultat och analys av intervjuerna 

 

För att kunna redovisa och analysera intervjuerna kallas de intervjuade för elev A, elev B och elev 

C.  

 

7.5.1 Resultat av tema 1: Bakgrundsfrågor 

Elev A svarade att båda föräldrarna tränade fotboll och innebandy när de växte upp och är 

fortfarande fysiskt aktiva genom löpträning tillsammans och en förälder är tränare för elev A:s 

fotbollslag och den andra föräldern är tränare för elevens innebandylag. ”De har hållit på med 

bollar hela sin uppväxt” säger elev A. På frågan om hur eleven tror att föräldrarna ser på idrott 

svarar elev A övertygat att de är väldigt engagerade i idrott. På frågorna kring syskon och deras 

sysselsättning på fritiden svarar elev A att de syskonet som är tillräckligt gammal för att utföra 

någonting på egen hand spelar fotboll, innebandy och dansar. På frågan kring hela familjens 

gemensamma aktiviteter svarar elev A att de brukar åka skridskor, åka upp till fjällen och åka skidor 

varje år, åka pulka tillsammans och leka kurragömma när det är mörkt ute i skogen då de har nära 

till ett skogsområde. 

Elev B svarade att ena föräldern har hållit på med motorsport under sin uppväxt, medan den andra 

föräldern höll på längst med ridning men testade många olika sporter. Den föräldern som red åker 

skridskor, slalom och springer ibland på fritiden, den andra åker också skidor och ibland skridskor 

men är mer ”hemmapappa” säger elev B. Elev B har ett äldre syskon som inte är aktiv i någon 

idrottsförening men umgås med vänner och det är mycket rörelse i deras aktiviteter. På frågan om 

vad de gör tillsammans som familj så åker de skidor varje år och åker skridskor. På sommaren har 

de en studsmatta i trädgården som tre av fyra familjemedlemmar använder flitigt. Hela familjen 

bygger snögrottor tillsammans under vintertid samt åker mycket skoter. 

Elev C vet ej svaret på vad ena föräldern var aktiv i för sport under sin uppväxt men den andra 

föräldern spelade mycket pingis. De har ett hemmagym som en av dem använder och hen löptränar 

med en vän, även den andra föräldern löptränar. Elev C har två syskon, ett äldre som tränar 

gymnastik i samma grupp som elev C, de andra syskonet är för litet för att ha börjat gå på någon 

sport. Om de ska göra något tillsammans som familj åker de och badar ibland, åker skidor flera 

gånger om året då en nära släkting bor intill en skidbacke, de åker även skridskor tillsammans, alla 

utom en i familjen. På sommaren brukar de gå ut i skogen och plocka blåbär. 

 

Analys 

  

Alla tre elever berättar att de brukar åka skidor varje år, elev C brukar plocka blåbär under 

sommaren med familjen medan elev B åker mycket skoter under vintersäsongen, elev A brukar 

leka i skogen med familjen och alla tre tycker om att åka skridskor tillsammans med sin familj. Om 
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familjerna använder friluftslivet som en metod har det ett värde endast om de uppfyller kravet på 

att förbättra hälsan, då kommer naturmötet i andra hand och det är nyttan som är viktigast. Sett ur 

ett hälsoperspektiv är målet att förbättra sin hälsa genom träning i naturen, till exempel förbättra 

konditionen eller den motoriska utvecklingen. Naturen är ett redskap där man tränar de delarna av 

hälsan, som till exempel mörkerkurragömma och plocka blåbär skulle passa in på. Forskning visar 

att förskolebarn som leker mer i skogen är mer friska än de som leker inomhus och visar även på 

en mer gynnsam motorisk utveckling (Brugge, Glantz, Sandell, 2007, s. 203). Det kan också 

förklaras varför många människor väljer naturen ur ett djupare perspektiv: ”I naturen kan vi 

uppleva frid och vi söker stillhet, tystnad, lugn och ro”. Brugge, Glantz, Sandell, 2007, s. 204). 

Andra förklaringar är att det är spännande och det finns utmaningar, till skillnad från vardagslivet 

ger naturen en frihetskänsla, gemenskap med vänner och familj (Brugge, Glantz, Sandell, 2007, s. 

205). Föräldrar påverkar sina barn mer de man tror, de växer upp med bollar och ridning(elev A 

och B) som de bara hört positivt om och troligtvis får vara med och se hur sporten går till när de 

är väldigt små. Sedan när de växer upp väljer de samma idrott som sina föräldrar var aktiva inom 

på grund av habitus, livsstil och socioekonomiska förhållanden som har påverkat barnen (Larsson, 

2008, s.112). 

 

7.5.2 Resultat av tema 2: Kost 

Beskrivning av elev As kostintag under en vardag: frukost varje dag som består av fil med flingor, 

äter skolmat varje dag, äter grönsaker nästan varje dag, kommer hem äter mellanmål som oftast 

består av smörgås och något drickbart, sedan middag som föräldrarna lagar. ”Vi äter väldigt mycket 

korv”. På frågan om hur kosten ser ut när elev A har träning är svaret att eleven brukar äta någon 

frukt innan och sedan middag efteråt då hen är mer hungrig, oftast blir det även en smörgås på 

kvällen. På frågan hur ofta elev A äter godis eller liknande blir svaret: ”Ja, båda mina föräldrar är 

tandläkare så jag får bara äta det på lördagar”. Godis på lördagar och ibland popcorn på fredagar 

är det godis/snacks elev A äter under en vecka. På svaret om onyttig mat/snabbmat blir svaret att 

det är väldigt sällan de äter det. 

Beskrivning av elev Bs kostintag under en vardag: äter aldrig frukost och aldrig någon frukt på 

förmiddagsrasten. ”Jag äter ganska mycket mat i skolan, jag känner inte att jag är hungrig men när 

jag börjar äta känner jag att jag var hungrig”. Elev B tar lite grönsaker i skolan hen äter mycket mat 

istället. Elev B äter alltid mellanmål efter skolan, ibland något matigt som en toast eller smörgås, 

hen älskar majs så eleven brukar äta det till mellanmål. På frågan om vad de brukar äta till middag 

hemma är svaret att ibland äter vi rester men vi gör alltid mycket sallad, sedan äter elev B något på 

kvällen så hen inte är hungrig dagen efter på morgonen, kvällsmellanmålet är samma som 

mellanmålet. På frågan om hur mycket grönsaker i veckan eleven äter är svaret att familjen brukar 

lägga ner mer tid och mer olika grönsaker och sallad på helgerna och hen äter mycket majs under 

veckorna och äter någon grönsak varje dag, ibland mer ibland mindre. Elev B har godisförbud, 

vilket innebär ingen läsk, kakor eller dylikt heller. Svaret på hur ofta de äter onyttig mat: ”Jag tror 

inte vi äter så jätteonyttig mat förutom typ McDonalds men de gör vi inte så jätteofta eftersom vi 

bor på landet så är det långt in till stan.”  

Beskrivning av elev Cs kostintag under en vardag: äter alltid frukost som består av smörgås och 

mjölk, ibland även yoghurt.  ”Jag gillar väldigt mycket grönsaker och maten går att äta i skolan” är 

svaret kring vad elev C äter till lunch. Som mellanmål äter eleven oftast en smörgås efter skolan, 
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sedan är ris och kyckling den vanligaste maträtten hemma hos elev C, på fredagar blir det mat som 

tar längre tid att laga, yoghurt brukar eleven äta på kvällen efter middagen. Elev C tränar fyra timmar 

gymnastik på lördagar och som fika/mellanmål brukar det vara en ”smoothie som är nyttig”. Elev 

C äter nästan aldrig godis, i så fall är det bara på lördagar om det är något speciellt, ”det är väldigt 

sällan vi äter onyttig mat”.  

 

Analys 

 

Enligt Livsmedelsverket ska barn över två år i princip följa kostråden för vuxna. Barn ska äta 

frukost, lunch och middag och två mellanmål (Livsmedelsverket, 2015; Winroth, Rydqvist, 2008, 

s. 131). Elev A och C följer de rekommendationerna men inte B. De ska äta 500 gram frukt och 

grönsaker varje dag. Elev C gillar grönsaker och äter mycket av det, även elev B äter mycket majs 

och äter mycket grönsaker på helgerna och även till middagarna, elev A äter inte lika mycket 

grönsaker men äter frukt innan träning. Ingen av eleverna äter mellanmål mellan frukost och lunch 

utan de har förskjutit sitt andra mellanmål till efter middagen som oftast består av smörgås och 

något att dricka. När de gäller elevernas svar på hur ofta de äter godis eller liknande så har en elev 

godisförbud, en gillar inte godis så mycket och en elev äter godis på lördagar. Baserat på elevernas 

svar rör inte påståendet att en fjärdedel av barns kaloriintag kommer ifrån godis, kakor, läsk och 

bullar ingen av de här eleverna. 

 

7.5.3 Resultat av tema 3: Fysisk aktivitet 

 Första frågan elev A svarade på var vad hen tyckte om idrotten i skolan? ”Det är mitt favoritämne, 

jag älskar idrott!”. Det roligaste var bollsporter och gymnastik på idrottslektionerna, då frågade jag 

om hen har hållit på med gymnastik tidigare och svaret var ja, att elev C just hade slutat efter flera 

år för att det inte var roligt längre. Hen kunde göra volter för att eleven hade lärt sig det hemma på 

studsmattan som hen använder mycket under sommaren. På rasterna spelar de alltid fotboll, även 

när det är snö ute. Elev A tränar innebandy två gånger i veckan och har en match på helgerna, även 

fotboll två gånger i veckan och match på helgerna. Det roligaste med de sporterna är: ”Man spelar 

i lag, man springer mycket och ja bollar, träffar nya kompisar från andra skolor.” På frågan om hur 

elev A började med de sporterna var svaret att ”jag har väl alltid gillat bollsporter, jag började när 

jag var jätteliten”. På frågan om övrig rörelse på fritiden utöver aktiviteter svarade elev A att hen 

går till skolan med en kompis som tar 15-20 minuter varje dag och ska hen till någon kompis går 

hen dit då föräldrarna arbetar. 

Såhär svarade elev B om skolans idrott: ”Jättekul, jag älskar ju idrott!”  Det roligaste på idrotten var 

gymnastik för att hen gillar att röra på sig. På rasterna bygger de snögrottor, annars brukar de spela 

fotboll. Elev B rider på sin fritid två gånger i veckan, hen började när hen var liten och slutade men 

började för ett år sedan igen. Elev B tränar också gymnastik hemma, eleven berättar att hen aldrig 

har gått på gymnastik utan har lärt sig själv att göra volter och liknande. Elev B har tidigare spelat 

innebandy, fotboll och dansat men hade att mål att börja rida igen på grund av det slutade hen med 
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de andra sporterna. På frågan om rörelse på fritiden åker elev B buss till skolan och går till en 

kompis som nästan bor granne. 

På frågan om skolans idrott svarade elev C att det är ok, det är inte dåligt och det roligaste är de 

fysiska övningarna när de får ta i med styrka och kondition. Elev C tränar gymnastik två gånger i 

veckan, två timmar en vardag i veckan och fyra timmar på lördagar, eleven har tränat det i ungefär 

två år, det var då hen slutade med fotboll och innebandy. Varför eleven tycker om gymnastik 

svarade hen: ”Asså jag vill bli stark och hålla mig frisk”.  På frågan om hur elev C började med 

gymnastik var svaret att hen gillar park-our väldigt mycket och det är väldigt mycket sådan träning 

på vardagsträningen som pågår i två timmar. Det var en som kom in från föreningen och gjorde 

reklam i klassen som gjorde att elev C fick reda på att det fanns i närheten. På rasterna spelar de 

fotboll eller bygger snögrottor. Hur elev C kommer till skolan är via bil eller går och då tar det fyra 

minuter, om eleven ska hitta på något med någon kompis på fritiden går eller cyklar eleven dit. 

 

Analys 

 

Alla eleverna är aktiva i någon idrottsförening, de tränar mellan två-fem gånger i veckan och det är 

ridning, gymnastik, innebandy och fotboll som eleverna är aktiva inom. Rekommendationerna är 

att barn och ungdomar ska röra på sig minst 60 minuter om dagen, intensiteten bör vara både 

måttlig och hög och aktiviteterna bör varieras så alla olika delar tränas (Roizen, 2000, s. 234; 

Andersson, 2012, s.64). Alla elever uppnår denna rekommendation då de alltid deltar i idrott-och 

hälsa undervisningen som de har två gånger i veckan. Alla tre gillar att spela fotboll eller bygga 

snögrottor på vintern på rasterna som är totalt 50 minuter per dag. På frågan varför elev C tycker 

om gymnastik var svaret att hen vill bli stark och hålla sig frisk. Eftersom regelbunden fysisk 

aktivitet stärker immunförsvaret och minskar känsligheten för att drabbas av infektioner håller sig 

elev C mer frisk än de barn som inte är fysiskt aktiva (Andersson, 2012, s.77). När elev A berättade 

att hen alltid tyckt om bollar och fastnade för det när hen var liten, kan det vara på grund av att 

man känner sig delaktig i ett lag och det bidrar till sin motoriska utveckling samtidigt som de 

utvecklar en både socialt och kulturellt (Tidén, 2009, s. 154). Det är uppväxtvillkor, vår omgivnings 

värderingar, social position och kön som spelar en stor roll för valet av aktivitet på fritiden. Det är 

viktigt vad vännerna har valt för idrott och vilka alternativ som finns i närområdet (Tidén, 2009, s. 

163). 

Det finns många olika motiv till varför eleverna just håller på med den idrotten de gör. Egenvärdet 

kan vara ett av de motiven, om eleverna tycker att det är roligt och de har valt att göra det för att 

det stimulerar för stunden. Investeringsvärde är ett annat motiv som har ett värde i framtiden, för 

att man vill hålla sig i form eller bli rik på det man gör. Det kulturella värdet är att man blir påverkad 

av en grupp, ett lag eller en trend och vill tillhöra en viss social status (Tidén, 2009, s. 156).  

 

7.5.4 Resultat av tema 4: Sömn, skärmtid 

Elev A går och lägger sig 21.00 varje kväll det är skola dagen efter och sover 21.30 och blir väckt 

07.00. När eleven får gissa hur många timmar hen tror man ska sova svarar eleven nio-tio timmar 
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per natt. Elev A svarade att hen brukar umgås med vänner mest under vardagarna och inte lika 

mycket under helgerna då eleven brukar vara trött. När vi pratade om stress berättade elev A att 

hen brukar känna sig stressad på söndagskvällar inför skolan att man ska ha glömt något, eller att 

göra läxorna i sista stund, det är lätt att man ”fastnar en stund med mobilen istället för att göra 

läxor”. När det gäller press att prestera inom sina idrotter svarar elev A: ”inte för att skryta men jag 

är ganska duktig av dom i vårt lag i innebandy så jag känner ingen press över att jag är dålig eller 

någonting”. Men om eleven vet att det är hens fel att det blev mål till exempel blir eleven besviken 

då hen är väldigt tävlingsinriktad. När elev A umgås med sina vänner brukar de mest sitta med 

telefonerna och prata, de använder då sig av snapchat, facebook, instagram och kik för det mesta 

och detta gör elev A dagligen men hen använder datorn mer, ungefär en timme om dagen. Elev A 

tittar inte på tv utan använder datorn för att titta på någon serie. 

Elev B går och lägger sig mellan 22.00–23.00 beroende på hur trött eleven är, men har oftast svårt 

att somna och stiger upp 07.30. På frågan om elev B har tid att umgås med vänner är svaret: ”Jag 

brukar typ alltid ha tid att vara med kompisar”. ”På vintern brukar vi alltid, alltid vara ute, vi typ 

bor ute vi tycker att de är kul.” Är svaret på vad de brukar hitta på när elev B umgås med sina 

vänner, om de inte är ute tittar de på tv ifall de är trötta. Eleven använder mobiltelefonen ganska 

mycket då hen åker buss till skolan används mobilen flitigt, då är det kik som används mest hen 

har haft instagram men inte längre.  När hen kommer hem används ipaden ungefär två timmar om 

dagen i snitt, tv tittar hen inte så mycket på då eleven brukar sova efter skolan ett litet tag. 

Elev C börjar göra sig iordning för att gå och lägga sig 20.30 ibland tittar hen på sin ipad innan hen 

blir tillräckligt trött för att somna men somnar ganska fort, går upp 07.00. Eleven känner att hen 

har mycket tid till att umgås med kompisar och gör det väldigt mycket och känner ingen stress över 

det då läxor i skolan ofta görs direkt när hen har fått dem och därför blir det aldrig någon stress 

med läxor. När det är sommar pysslar elev C och kompisarna mycket med sparkcyklar och ramper. 

Under vintern tittar de oftast på tv tillsammans eller spelar dator då det finns tillgängligt i hens rum. 

De spelar oftast bara omkring en timme då kompisarna går hem runt 17-tiden, ipaden används 

mest på kvällen som sagt. Eleven använder sig utav kik på sociala medier.  

 

Analys  

 

Enligt sömnforskare Arne Lowden ska barn och ungdomar sova mellan åtta till tio timmar per natt 

(Höjer, 2008, s. 73-74). Sover man bra och känner sig utvilad när man vaknar är det ett bra 

hälsotecken. En orsak till insomningsproblem kan vara att man har ett för högt tempo eller inte 

hinner varva ner i tid till att man ska gå och lägga sig, eller att man har något problem man ligger 

och funderar på (Winroth, Rydqvist, 2008, s. 142). Eleverna sover mellan nio-tio timmar per dygn 

men ibland har de svårt att somna, det kan bero på att det är mycket saker att komma ihåg inför 

skolan dagen efter, eller att det är svårt att somna av andra orsaker. Alla tre eleverna använder sin 

mobil/dator dagligen och när de umgås med sina vänner brukar de sitta med mobilerna och prata, 

spela dator/tv-spel eller titta på tv. En förklaring till att det är svårt att varva ner när det är dags att 

sova skulle kunna vara skärmarna eleverna tittar på under dagen. Elev C brukar titta på sin ipad 

precis innan hen ska sova då lurar skärmarna hjärnan att tro att det fortfarande är dag och 

melatonin, som är ett sömnhormon, produceras inte (Phillips, 2011, s. 140). Ingen av eleverna 

upplever någon form av stress när det gäller skolan eller att hinna umgås med vänner. En förklaring 
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till detta kan vara att alla tre är fysiskt aktiva vilket leder till bättre sömn kvalitet och att kroppens 

förmåga att hantera stress blir bättre. Stresshormonerna adrenalin och noradrenalin är lägre i 

kroppen, lägre blodtrycksstegring och en mer effektiv reglering av serotonin och dopamin i hjärnan 

(Andersson, 2012, s.88). 

 

7.5.5 Resultat av tema 5: Elevernas tankar kring hälsa 

När elev A beskriver vad hälsa är för hen: ”Man äter bra, att man tränar, jag tänker på träning och 

nyttig mat.”. Eleven ska beskriva en person som har den perfekta hälsa: ”Träna mycket eller ja inte 

för mycket, kanske tre gånger i veckan, äta mycket grönsaker, äta nåt gott typ en dag i veckan”. Jag 

ställde frågan var eleven har lärt sig det här, svaret kom snabbt att det är mamma och pappa. 

Föräldrarna talar om att hen ska gå och lägga sig klockan nio och äta mycket grönsaker. De delar 

som elev A tycker är de viktigaste delarna är sova bra, äta nyttig mat och träna. När eleven mår 

som bäst ur ett hälsoperspektiv är när hen har tränat då har hen en bra känsla i kroppen. När vi 

diskuterade hur eleven tror att man presterar i skolan om man har en bra hälsa, var svaret att det 

beror på hur duktig man är och att det är svårt att säga, men när jag vände på frågan om hur en 

ohälsosam person presterar, svarade eleven att det är svårt att orka med skolan när man är trött 

och svårt att göra läxorna när man inte orkar. 

Elev B svarade såhär på frågan om vad hälsa är: ”Hur man mår och hur mycket man rör sig, att 

man håller sig fräsch och sånt. Att man inte har till exempel anorexia eller sånt, inga sjukdomar, att 

man sköter sin kropp och kondition.” Den här eleven har bara hört de här och sett i tidningar men 

även från mamma och i skolan. Eleven blir påverkad av att tänka på sin hälsa på tv till exempel och 

tidningar och börjar tänka om hen har bra hälsa eller inte. Eleven mår som bäst: ”Jag mår bra efter 

att jag har haft idrott även fast man känner sig trött så känner man att man känner sig frisk och så”. 

På svaret om hur de påverkar skolresultatet om man har bra hälsa svarar elev B att hen inte alls vet. 

Elev C svarar på frågan om vad hälsa är: ”Vara totalt osocial och inte är med några personer, sitter 

för sig själv, att man inte tränar någonting och att man äter för mycket godis eller nåt onyttigt, att 

man inte har några vänner eller kompisar, inte har lärt sig så mycket”. Då har man inte bra hälsa 

menar elev C. Någon person som eleven beskriver med bra hälsa är någon som äter nyttigt, tränar 

mycket och inte är fast vid något. På svaret var eleven har lärt sig detta är svaret att eleven lever så 

själv, tvärtemot vad hen berättade och att eleven inte vill bli så som hen beskrev. Elevens föräldrar 

tränar ganska mycket så det har nog påverkat tror elev B, de säger att elev B inte ska äta mycket 

godis och förklarar varför för eleven. Skolan har lärt eleven att inte äta för mycket godis, inte spela 

för mycket datorspel och idrottsläraren har tipsat att man ska göra något fysiskt om man inte redan 

gör det. Eleven blir påverkad att tänka på sin hälsa och att inte sluta tänka på sin hälsa då hen inte 

vill bli sjuk ”så då gör jag det man ska”. Eleven mår som bäst på Leos lekland med kompisar eller 

vid rampen med sparkcykel. På frågan om prestation i skolan svarar eleven såhär: ”De blir inte 

direkt sämre om man har en bra hälsa, man blir ju smartare av det, för om man tränar så blir man 

smart, för om man sitter hemma och äter onyttig mat så blir man inte så smart av det.”  På frågan 

om vad eleven tror en ohälsosam person presterar i skolan svarar eleven: ”Är man inte social 

hemma så lär man inte vara det i skolan heller, då kanske det inte går så bra för en när man blir 

äldre. Till slut så börjar man skippa skolan, för att man inte orkar. ”  

 



 

36 

 

Analys  

 

Det alla tre eleverna säger att hälsa är för dem innehåller att de ska röra på sig, att träna, två av dem 

nämner även att äta bra. Alla tre nämner även att det är från bland annat deras föräldrar de har fått 

den här kunskapen, elev C lever så själv och vill inte bli det negativa hen berättade om vad som 

inte var hälsosamt. De har lärt sig detta från deras föräldrar eftersom de inte är myndiga och 

fortfarande bor hemma hos sina föräldrar är det dem som bestämmer, uppväxten har präglat dem 

till att göra de val de gör idag på grund av sitt habitus (Broady, 1998, s. 16-17; Larsson, 2005, s.77). 

När eleverna nämner träning när de ska beskriva hälsa är de insatta i ämnet då fysisk aktivitet gör 

oss piggare, starkare och mer stresståliga, det finns inga andra mediciner som har den effekt fysisk 

aktivitet har mot många sjukdomar (Andersson, 2012, s. 60). När elev C nämner att man presterar 

bättre av att ha bättre hälsa kan det stämma till viss del då man tränar, i synnerhet sin kondition, 

påverkar man minnet och perceptionen till det positiva (Andersson, 2012, s. 88).  Elev B tog upp 

hur man mår när hen skulle beskriva vad hälsa var. ”När man mår bra har man en positiv 

grundinställning. Man ser möjligheter istället för hinder. Man har ork och energi att göra saker och 

ting”. (Winroth, Rydqvist, 2008, s. 67). Även att man reagerar aktivt och på ett friskt sätt på sin 

omgivning om man läser en tidning till exempel reflekterar man över det och inte tror på allt som 

skrivs (Ibid, s. 67). Två av tre elever äter frukost dagligen vilket medför att de troligtvis äter en bra 

kost överlag, att de är fysiskt aktiva och att de har lätt för att koncentrera sig i skolan (Gavin, 

Dowshen, Izenberg, 2005, s.153). Vilket stämmer överens på elev A och C som äter frukost 

dagligen och gör det som de själva tycker att bra hälsa är. 
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8. Diskussion  

Diskussionen inleds med att diskutera studiens resultat och analys genom återkoppling till tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna KaSam och habitus. Sedan diskuteras de pedagogiska 

konsekvenserna. 

8.1 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter i förhållande till studiens resultat 

I studien framkom att nästan alla elever var aktiva på fritiden genom att analysera elevernas svar i 

enkäten, av de intervjuade eleverna var alla tre aktiva inom någon eller flera idrottsföreningar. I 

bakgrunden har jag skrivit att allt fler människor rör sig mindre i Sverige och att vi mår dåligt på 

grund av för lite rörelse. De intervjuade eleverna är ute mycket med sina familjer både vintertid och 

sommartid och utför olika aktiviteter. Forskning visar att vi vistas allt mer inomhus framför olika 

skärmar, vilket inte stämmer överens med de intervjuade och deras familjer (FYSS, 2008a, s. 47). 

De intervjuade eleverna uppnådde rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet minst 60 

minuter, medan de som genomförde enkäten troligtvis uppnådde det på grund av att de var aktiva 

på fritiden och deltog i hög grad på lektionerna i idrott- och hälsa (Roizen, 2000, s. 234; Andersson, 

2012, s. 64). En bidragande faktor till elevernas fysiska aktivitet är om familjen är aktiv. Vilket i sin 

tur beror på föräldrarnas pappas socialgrupp, föräldrarnas genomsnittsbetyg i teoretiska ämnen, 

deras betyg i idrott samt vilken utbildningsnivå föräldrarna har (Larsson, 2008, s. 86). De frågorna 

är svåra att besvara i den här studien, men fem av sex föräldrar är regelbundet fysiskt aktiva till de 

intervjuade eleverna. 

Tidigare forskning om kost och hur eleverna ska äta för att må bra och ha en god hälsa, följer alla 

de intervjuade eleverna genom att de äter alla måltider, förutom elev B som inte äter frukost. 

Eleverna äter inte onyttig mat och knappt något godis. Enligt tidigare forskning består en fjärdedel 

av elevers kaloriintag av kakor, glass, godis med mera, vilket inte stämmer med eleverna i den här 

studien (Höjer, 2008, s. 112-113).  Eleverna som genomförde enkäten visar att de också intar alla 

måltider i hög grad och inte äter godis etcetera mer än en-två gånger i veckan. Ohälsan ökar bland 

svenska folket och många är överviktiga och äter onyttigt och är för lite fysiskt aktiva så tidigare 

forskning går emot den här studien på den punkten. 

Rekommendationen är att sova mellan åtta-tio timmar per natt, vilket alla elever som intervjuades 

följde och även de flesta elever som genomförde enkäten (Höjer, 2008, s. 73-74). Det finns många 

nackdelar om eleverna inte skulle ha sovit tillräckligt många timmar, det blir en ond cirkel som 

skapar ett dåligt mönster resten av dagen. Eleverna orkar inte prestera lika bra och kan bli 

lättirriterade om de skippar frukosten som gör att de får ännu mindre energi fram till lunch och 

skolprestationerna sjunker (Höjer, 2008, s.71).  

För att sammanfatta fysisk aktivitet, kost och sömn till en helhet, hur hälsan uppnås med hjälp utav 

tidigare forskning vad som definierar hälsa. Enligt WHOs hälsodefinition uppnår eleverna den 

fysiska och sociala delen, då den mentala inte tagits upp i den här studien. Den fysiska delen uppnås 

på grund av att de följer rekommendationerna för kost, sömn och fysisk aktivitet. Sociala hälsan 

uppnås genom att de intervjuade eleverna känner att de har tid att umgås med vänner, de känner 

sig inte stressade på grund av skolan och att de är medlem i en förening (Brugge, Glantz, Sandell, 

2007, s. 199; Tidén, 2009, s.154). 
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Eleverna klarar av vardagens krav att gå i skolan, ibland träning och umgås med vänner. De klarar 

av det på grund av god hälsa. Att förverkliga sina mål klarar de av både i skolan och i sin idrott. 

Elev A har bra självförtroende i innebandy och säger att hen är bland de bästa och är 

tävlingsinriktad och har därför ett mål. Om eleverna har överskott på energi är svårt att svara på. 

Om eleverna uppnår de här kraven har de en bra hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 14). 

En faktor som påverkar hälsan är det socioekonomiska förhållandena, tidigare forskning har visat 

att de som i större grad är fysiskt aktiva och har bättre matvanor har bättre socioekonomiska 

förhållanden (Thedin- Jakobsson, 2007, s. 177-178). Eleverna som deltog i studien har goda fysiska 

levnadsvanor och när de intervjuade eleverna ska beskriva vad hälsa är beskriver de i stort sett hur 

de själva lever. 

För att en elev ska känna mening med aktiviteten som utförs, måste hen känna att det har ett syfte 

och en betydelse. Antonovsky hävdar, att om man har en bra grund att utgå från är det lättare att 

hantera motgångar. Har man ett bra socialt nätverk omkring sig, som de intervjuade eleverna har 

med familj, idrottsföreningar och vänner, har man en positiv inställning och en bra start för ett 

starkt KaSam (Winroth & Rydqvist, 2008, s.10). För att uppnå ett starkt KaSam är det viktigt att se 

helheten, vilket många av eleverna som genomförde enkäten gjorde på grund av att de följde 

rekommendationerna för alla olika delar de besvarade. De intervjuade eleverna och föräldrarna har 

ett bra samarbete då föräldrarna guidar sina barn till vad som är hälsosamt, medan eleverna är 

motiverade att ta hälsosamma beslut även när föräldrarna inte är närvarande, till exempel i skolan 

(Tidén, 2009, s.154). 

Är eleven i högre grad motiverad till att prestera både i och utanför skolan, anstränger sig eleven 

mer och har då lättare att uppnå ett bättre betyg och en god hälsa. Om eleven däremot sover tre 

timmar per natt, inte får i sig tillräckligt med näring och inte är fysiskt aktiv, är det inte bara elevens 

hälsa som försämras. Det är även svårt att prestera bra i skolan då de tre delarna är beroende av 

varandra (Bergström & Larsson, 2002, s. 47). De som vill prestera bra har lättare för att förstå sig 

på svåra dilemman, eftersom de ser dessa som utmaningar och inte ger upp, vilket skiljer sig från 

dem som har låg känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 1991, s.40). Elev A visar på hög känsla av 

meningsfullhet när hen berättar om sin tävlingsinstinkt. Studien visade att de elever som hade ett 

bra förhållningssätt till alla delar inom hälsa har förståelse för helheten, att delarna hör ihop och 

bygger på varandra. KaSam står för Känsla av Sammanhang och det är viktigt att eleverna har 

förstått att varje del är viktig för sig som sedan bildar deras livsstil.  

Det som framkom i den här studien var att eleverna är medvetna om att deras föräldrar är de som 

har påverkat dem mest kring deras kunskap om vad hälsa är, habitus har alltså en betydande roll. 

De intervjuade eleverna definierade hälsa så som många andra forskare har gjort, eleverna svarade 

att man ska må bra, äta bra och träna för att ha en god hälsa.. Eleverna är medvetna om att 

föräldrarna har regler för att eleverna ska må så bra som möjligt och de ska förstå varför det 

föräldrarna säger leder till en god hälsa. Föräldrarnas sociala kapital, ekonomiska kapital samt 

utbildningskapital har betydelse för hur deras barns relation till hälsa är (Broady, 1998, s. 16-17; 

Larsson, 2008, s. 86). Ett exempel är om föräldrarna lever hälsosamt och lagar hälsosam mat 

överförs det i stor utsträckning och eleverna fortsätter i samma spår när de växer upp och när de 

blir vuxna. Om föräldrarna ska ut och springa är det större sannolikhet att eleverna följer med 

istället för att sitta och titta på tv. Barn har sina föräldrar som förebilder under sin uppväxt.  
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Det finns olika värden på habitus, ett värde kan vara hur aktiv man är inom idrott, förhoppningsvis 

utför man idrotten för sin egen skull för att det är roligt (Tidén, 2009, s. 156; Hultgren, 2008, s.36). 

Om en elev har ett högt idrottshabitus betyder det att eleven har växt upp i en idrottsfamilj där 

stort fokus har varit på träning och hälsa. Alla intervjuade elever har ett högt idrottshabitus och 

även många elever som genomförde enkäten innehar ett högt idrottshabitus (Larsson, 2008, s.142). 

Larssons (2008) studie visade att föräldrarnas utbildningskapital hade störst betydelse för om deras 

barn hade ett högt idrottshabitus. Ekonomiskt kapital, vilket område och kön hade även stor 

betydelse (Ibid, s. 148). Vilket stämmer överens med de intervjuades föräldrar då minst en av elev 

A och C:s föräldrar hade eftergymnasial utbildning. Eleverna har med sig dessa kunskaper om hälsa 

varje gång de gör ett val, vilket har präglat dem till att se på livet ur ett visst perspektiv.  

8.2. Pedagogiska konsekvenser 

Eleverna berättar att de har lärt sig det mesta om hälsa av sina föräldrar. Skolan har ett uppdrag att 

förmedla kunskaper inom hälsa, även ämnet idrott och hälsa har ett ansvar att lära eleverna hur de 

lever ett hälsosamt liv. Frågan är om skolan verkligen förmedlar det som står i läroplanen när det 

gäller hälsodelen? Skolan ska få eleverna att reflektera över sin livsstil och konsekvenserna av den 

för sin hälsa, miljön och samhället. För att de ska kunna reflektera över detta behöver eleverna ha 

kunskap om vad en god hälsa innebär. De intervjuade eleverna var inte helt säkra på vad hälsa var 

(Lgr 11, 2015, s. 14). I kursplanen för idrott och hälsa står det att fysisk aktivitet och en hälsosam 

livsstil är grundläggande för barns välbefinnande. Fokus är rörelse under idrottslektioner, men 

kunskap om en hälsosam livsstil vet jag inte om eleverna har lärt sig genom idrottsundervisningen 

(Ibid, s.51). Det viktigaste skolan ska förmedla är ett sunt helhetstänk kring hälsa. 
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9. Konklusion  

Syftet med arbetet var att kartlägga elevernas fysiska levnadsvanor, hur eleverna definierar 

begreppet hälsa och vilka faktorer som ligger bakom elevernas uppfattning om hälsa.  

Båda skolorna som genomförde enkäten visade på en god hälsa inom alla tre områden: kost, fysisk 

aktivitet och sömn. Tre intervjuer genomfördes och alla eleverna hade en god hälsa. De var 

medlemmar i idrottsföreningar, föräldrar var aktiva och de visste hur de skulle bibehålla en god 

hälsa tack vare sina föräldrars habitus och uppfostran. När de intervjuade eleverna skulle beskriva 

vad hälsa var svarade de att man skulle träna, äta bra mat och må bra, vilket stämmer på alla tre 

elever. Om jag hade valt tre andra elever, som inte var uppväxta i en idrottsfamilj hade tidigare 

forskning stämt överens då? Till exempel att eleverna hade varit mer stillasittande framför skärmar 

och ätit mer onyttig mat. Ett större antal deltagare hade förmodligen lett till att tidigare forskning 

stämde mer överens med elevernas svar. 

I studien var fysiska hälsan i fokus, sociala hälsan togs upp litegrann och det som påverkar hälsan 

i stor utsträckning är de socioekonomiska förhållandena. Elever som har föräldrar med högt 

utbildningskapital och ekonomiskt kapital är i större grad fysiskt aktiva och har bättre matvanor 

(Thedin- Jakobsson, 2007, s. 177-178). De intervjuade eleverna stämmer delvis in på föräldrar med 

bra socioekonomiska förutsättningar. Elev A och C i högre grad än elev B då elev B endast hade 

en föräldrar som var fysiskt aktiv och ingen av föräldrarna hade ett högt utbildningskapital. 

Förklaringen till att elev B inte äter frukost på morgonen kan bero på detta. 

Gällande idrottshabitus och habitus är det svårt för oss som lärare att påverka elevers 

hemförhållanden. Frågan vi lärare bör ställa oss är hur man ska göra idrotten mer tillgänglig för 

alla? Så det inte är förutbestämt vilka som spelar golf och tennis och vilka som inte är medlemmar 

i någon förening alls på grund av olika socioekonomiska förutsättningar, kön, område. Skolan bör 

erbjuda daglig fysisk aktivitet. En studie genomfördes med det syftet och resultatet visar både bättre 

hälsa och bättre skolresultat (Bydinger, Bydinger, & Holmquist, 2014). Eftersom Sverige ligger sist 

i Europa på antal idrottstimmar i veckan borde det finnas möjlighet att öka antal idrottstimmar i 

Sverige (Ericsson m. fl, 2009). Vilket leder till att barn och ungdomar får mer rörelse i skolan och 

socioekonomiska förhållandena inte har någon betydelse då alla går i skolan på lika villkor. 

Eftersom habitus och idrottshabitus visade sig ha stor betydelse för elevernas goda hälsa i den här 

studien, vore det intressant att som vidare forskning intervjua fler elever och även föräldrar. Få 

insikt i hur de tänker och agerar för att överföra bra levnadsvanor till sina barn, vad föräldrarna 

anser att hälsa är och hur de lever enligt de rekommendationer som finns. 
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Bilaga 1 

 

 

Enkätundersökning 

 

Hej! 

Jag är lärarstuderande vid Uppsala Universitet och skriver en C-uppsats i Allmänt 

utbilningsområde III, examenstermin. Jag är oerhört tacksamma för din medverkan i 

undersökningen! 

Följande enkät handlar om hur du upplever din sömn, kost och din träning. Din medverkan är 

frivillig och du kommer att vara anonym. Ringa in ditt svar. 

 

Kön:     Kvinna       Man 

 

 

KOST 

 

Jag äter frukost? 

       Alltid                  Nästan alltid                  Nästan aldrig                    Aldrig 

Jag äter lunch? 

       Alltid                  Nästan alltid                  Nästan aldrig                    Aldrig 

Jag äter mellanmål? 

       Alltid                  Nästan alltid                  Nästan aldrig                    Aldrig 

Jag äter middag? 

       Alltid                  Nästan alltid                  Nästan aldrig                    Aldrig 
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Onyttig mat 

Ex: snabbmat, godis, chips och läsk 

Antal dagar i veckan? ________ 

Frukt 

Ex: äpple, banan, apelsin 

Antal dagar i veckan? ________ 

Grönsaker 

Ex: sallad, morot, tomat 

Antal dagar i veckan? ________ 

 

 

SÖMN 

 

Hur stora problem har du att: inga små medel  stora

     

1  - somna på kvällen 1 2 3 4 

2  - du vaknar under natten 1 2 3 4 

3  - bli ordentligt vaken på morgonen 1 2 3 4 

4 - sömnen inte gör dig utvilad 1 2 3 4 

5    -  du känner dig sömnig under dagen 1 2 3 4 

6   - du känner dig trött i kroppen under dagen 1 2 3 4 

 

 

 

Antal timmar sömn per natt?                   < 4          5           6           7           8         9         10 > 

Vilken tid går du och lägger dig?           < 20        21         22         23            00           01 > 
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FYSISK AKTIVITET 

 

Deltar du på idrott och hälsa lektionerna i skolan? 

Alltid                  Nästan alltid                  Nästan aldrig                    Aldrig 

 

Är du aktiv på fritiden? 

JA                     NEJ 

 

Hur tar du dig till skolan?                

Cykel                    Går                 Buss                   Bil                Annat sätt 

 

Har dina föräldrar en idrottsbakgrund? 

JA, båda                    NEJ, ingen            EN var aktiv 

 

Är dina föräldrar fysiskt aktiva (ex: promenad, gym , dans, löpning och lagsporter, mm) nu?   

JA, båda                    NEJ, ingen            EN är aktiv 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
Tema 1: Bakgrundsfrågor 

 

Undertema 1: Föräldrars yrken, deras idrotter när de växte upp, föräldrars  

idrotter/engagemang nutid. Hur ser föräldrar på idrott/kost, skola? 

 

 

Undertema 2: Syskons ålder, syskons idrotter, fritidssysselsättning? 

 

 

Undertema 3: Gemensamma fritidsaktiviteter i familjen? Friluftsliv? 

 

 

 

 

Tema 2: Kost 

Undertema 1: Hur ser dina måltider ut under en dag? Beskriv noggrant.  

 

 

 

Undertema 2: Vad äter ni oftast hemma, om du ska åka och träna vad äter du till mellanmål?  

 

 

Undertema 3: Hur ofta äter du grönsaker, antal gånger i veckan godis eller liknande, onyttig 

mat antal gånger i veckan? 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: Fysisk aktivitet 

Undertema 1: Vad tycker du om skolans idrott? Brukar du vara med? Aktivitet på raster? 
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Undertema 2: Idrott på fritiden? Hur länge har du hållit på med det, antal gånger i veckan, 

hur länge håller träningarna på, vad är det som gör att du vill hålla på med idrott, hur började 

du med idrotten? 

 

 

 

 

 

 

Undertema 3: Hur tar du dig till skolan, rör du på dig någon annan gång än när du idrottar 

till exempel går till någon kompis. 

 

 

 

Tema 4: Sömn, socialt, skärmtid 

Undertema 1: Antal timmar sömn per natt, hur är din sömn, när brukar du somna/gå upp? 

 

 

Undertema 2: känner du att du har tid att umgås med kompisar, helger/ vardagar, känner du 

dig stressad att hinna med allt/ prestera olika områden(skola, idrott, vänner) idrottar dina 

vänner, samma lag? Vad gör ni när ni hittar på nåt? Är dina vänner hälsosamma? 

 

 

 

 

 

 

Undertema 3: använder du sociala medier, tex facebook & instagram, hur ofta, hur länge 

sitter du per dag, hur länge tittar du på tv per dag, ipad? 

 

 

 

 

 

Tema 5: Hälsa 

Undertema 1: vad är hälsa för dig? Beskriv en person som har en god hälsa.  

 

 

Var har du lärt dig det, vilka delar tror du är viktigast inom hälsa?  Vilka personer har lärt 

dig om hälsa? 
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Var blir man påverkad av att tänka på sin hälsa, Vilken bild förmedlar sociala medier om 

hälsa tycker du? När har du mått som bäst ur ett hälsotänk? Andra tankar kring hälsa, 

hälsoveckor? 

 

 

 

 

Undertema 2: hur tror du hälsa är kopplat till skolan/resultat, tror du att din hälsa kan 

förbättra dina betyg? Om du skulle beskriva en ohälsosam person och tänka på hur den personen 

presterar i skolan? 
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