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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the relationship between Health Locus of 

Control, Exercise habits, Food habits and Self-esteem (Personal self and Physical 

self) between two groups of student teachers at a university in the south of Sweden. 

Is health such as exercise, eating and self-esteem something that is controlled by 

internal or external factors? Student teachers that participated in Physical and Health 

programme and student teachers that participeted in other programme were 

investigeted. The participants (N = 160) answered the questionnaire. The Health 

Locus of Control scale and Tennessee Self-Concept Scale were used. A form was 

constructed to measure the students exercise habits and food habits. The study 

showed differences between the two groups of student teachers concerning Internal 

HLoC and Exercise habits. A positive tendency concerning Phycial self was also 

found. The results showed that there were positive correlations between the variables 

Health Locus of Control, Exercise habits, Food habits, Personal self and Physical 

self. Negative correlations were also found, between the variables Health Locus of 

Control and Physicals self. The study showed that the programme a student was 

participating in, only could explain a students Exercise habits. The result also showed 

that a students Food habits only could be explained by how the student think of their 

body and their appearance. 

 

 

Keywords: Health Locus of Control, Exercise habits, Food habits, Self-esteem 
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Introduktion 

Inledning 

Dagligen kan man läsa och höra om hälsa utifrån olika perspektiv i media. Människor i dagens 

samhälle tenderar att vara stressade vilket är en bland många faktorer som bidrar till att vi mår 

sämre. Det finns yttre påfrestningar och krav vilket för många innebär att tiden inte räcker till. 

Denna tidsbrist leder exempelvis till att matlagning har fått allt mindre utrymme i många hem, 

vilket i sin tur har lett till sämre matvanor. Den ökade lättillgängligheten av snabbmat och 

halvfabrikat har också påverkat att allt fler mer sällan lagar mat och Rasmussen, Eriksson, 

Bokedal och Elinder (2004) menar att de förändrade levnadsvanorna såsom snabbmat, läsk och 

godis hjälper till att bidra till ohälsa. En annan effekt av det stressade klimatet är att människor 

inte värderar motion särskilt högt utan prioriterar annat framför motion. Även tekniken påverkar 

att vi rör oss mindre. Med dagens kollektivtrafik och bilar slipper man att gå eller att cykla till 

jobbet och affären. Även hissar och rulltrappor leder till att vardagsmotionen minskas. Hamdy 

påpekar (2004) att benägenheten till att titta mer på tv och video/dataspel leder till allt mindre 

fysisk aktivitet. Internet har ytterligare minskat vår benägenhet till träning. 

 

Trots denna bekvämlighet i samhället är många människor medvetna om att fysisk aktivitet är 

bra och att man inte bör äta vad som helst eller hur mycket som helst. Hur man ser på sin egen 

hälsa påverkar hur man väljer bland olika hälsorelaterade alternativ. Det finns människor som 

följer de råd som ges för ett hälsosammare och friskare liv och samtidigt finns det människor 

som ignorerar dessa. Frågan är vilken typ av inställning man bör ha till sin hälsa för att följa de 

råd som ges. Finns det något samband mellan attityder till hälsa och hälsobeteende och finns det 

något samband mellan hur man ser på sin egen hälsa, motionsvanor och matvanor?  

 

De som idrottar och motionerar har förmodligen förstått vikten av motion och vad den kan göra 

för ett hälsosammare liv. Idrottslärare arbetar i skolan med att uppmärksamma elever på värdet 

av motion för ett friskare liv. Därför skulle det vara intressant att studera matvanor och 

motionsvanor hos blivande idrottslärare jämfört med andra lärarkandidater. Med andra ord, lär 

man som man lever? Ens psykologiska självkänsla borde också kunna vara av betydelse, då det 

gäller ens hälsobeteende.  
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Bakgrund 

          Locus of Control. Rotter (1966) utvecklade begreppet Locus of Control (LoC) vilket 

handlar om att när vi engagerar oss i olika situationer, styrs våra förväntningar på ett visst 

beteende av de uppfattningar vi har om saker och ting. LoC handlar alltså om kontrollupplevelse 

och betonar individens upplevelse av att kunna ha kontroll över sitt liv. Rotter (1966) skiljer på 

Intern LoC och Extern LoC. Intern LoC innebär att individen anser sig ha ett stort inflytande över 

sitt liv och uppfattar sina egna handlingar som betydelsefulla och till och med, i vissa situationer, 

helt avgörande för resultatet. Extern LoC innebär däremot att individen anser att det egna 

handlandet inte påverkar det som sker utan tror i stället att resultatet beror på externa faktorer 

såsom andra individer, turen, slumpen eller ödet. Om exempelvis en friidrottare förväntar sig att 

vinna så kommer hon eller han att lägga mer tid på sin träning för att förbättra sina resultat, 

jämfört med en person som inte förväntar sig att vinna. Rydén och Stenström (2000) menar att 

om en individ tror att hon kan utöva föga inflytande över sin egen situation kan det resultera i att 

hon också gör mindre själv för att påverka situationen som hon befinner sig i. Hon nöjer sig då 

med ett sämre resultat än vad som skulle kunnas göra med en mer intern kontrolluppfattning. 

          

Människor skiljer sig alltså åt i hur man uppfattar sig ha kontroll över händelser och skeenden i 

sina liv. Om man har upplevt att de egna handlingarna leder till bra konsekvenser fungerar det 

förstärkande på så vis att man genom sitt eget agerande kan påverka händelser i sitt liv. Vad som 

avgör inriktningen mot inre eller yttre kontroll är inte beroende på framgången eller 

misslyckandet i sig, utan det är den egna personliga tolkningen av vad som leder till framgången 

respektive misslyckandet (Rydén & Stenström, 2000).  

 

Levenson delade 1973 upp Rotters Extern LoC i två fristående delar då det ansågs nödvändigt att 

skilja dem åt. De två fristående delarna var Powerful others LoC vilket innebär att det är andra 

individer som har kontrollen över resultatet och Chance LoC vilket innebär att resultatet beror på 

slumpen (Lefcourt, 1982). Efter denna delning blev LoC en multidimensionell skala vid namn 

IPC-skalan som bestod av tre delar, Intern, Powerful others och Chance. 
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Zohar och Neuman (1995) visade att individer med Intern LoC är mer benägna att ta ansvar för 

sitt agerande och att de föredrar personlig kontroll i större utsträckning än individer med Extern 

LoC. Steptoe och Wardle (2001) visade att studenter med hög Intern LoC var mer villiga att 

träna, att äta frukost regelbundet, att äta fiber och att undvika fett. En individ med mycket hög 

Intern LoC var 77 % mer motionsvillig och träningsvillig än en individ med låg Intern LoC. 

Powerful others LoC hade en mindre tydlig relation till hälsobeteende såsom fysisk aktivitet. 

 

          Health Locus of Control. Health Locus of Control (HLoC) är ett begrepp vilket refererar 

till en persons tankar kring sin hälsa och sitt välmående. Det mäter alltså i hur stor grad individer 

tror sig kontrollera vissa viktiga hälsorelaterade fenomen i sina liv. Wallston, Wallston, Kaplan 

och Maides (1976) vidareutvecklade Rotters Intern LoC och Extern LoC då de ansåg att den 

borde vara mer hälsorelaterad. Skalan för HLoC fick två delskalor, Intern HLoC och Extern 

HLoC. Ytterligare en vidareutveckling gjordes av HLoC. Denna gång var det Wallston, Wallston 

och De Villis (1978) som med Levensons IPC-skala konstruerade HLoC skalan till en 

multidimensionell skala, så kallad Multidimensional Health Locus of Control (MHLoC). Den 

omfattar tre olika delskalor för hur man ser på sin egen hälsa och vem som har kontrollen över 

ens hälsa. Den första multidimensionella nivån är Intern HLoC vilken innebär att man ser sin 

hälsa styras av egna handlingar. Nästa nivå, Powerful others HLoC, är en av de två externa 

nivåerna vilken innebär att ens hälsa styrs av viktiga andra såsom läkare och sjuksköterskor. Den 

andra externa nivån är Chance HLoC vilken innebär att man tror att ens hälsa styrs av 

tillfälligheter och ödet.  

 

I studier där HLoC använts, har den relaterats till hälsobeteende där motion är en av flera viktiga 

aspekter. I en studie av Steptoe och Wardle (2001) fanns en signifikant korrelation mellan Intern 

HLoC och hälsobeteende. Powerful others HLoC var positivt kopplat till begränsad 

alkoholkonsumtion, fettundvikande och intag av frukt, men negativt kopplat till träning. Vidare i 

studien fann man att personer med höga värden på Chance HLoC oftare var rökare, regelbundet 

drack alkohol, sällan åt frukost, valde bort frukt och fibrer och de undvek inte fett och kolesterol.      
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          Vad är hälsa och vad befrämjar hälsa gällande motion och kost? HLoC är relaterat till 

hälsa och då är det viktigt att definiera vad hälsa är. WHO - World Health organisation (1948) 

definition på hälsa är: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity". Rydén och Stenström (2000) har översatt denna 

definition till ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte 

bara frånvaron av sjukdom eller svaghet” (sid. 6).  

 

WHO:s (1997) definition på fysisk aktivitet lyder:  "Physical activity is all movements in 

everyday life, including work, recreation, exercise, and sporting activities...". Även Statens 

Folkhälsoinstitut (2002) definierar fysisk aktivitet. Deras definition på fysisk aktivitet är all typ 

av rörelse som ger ökad energiförbrukning där muskelaktivitet pågår, exempelvis 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet och friluftsliv. Samtidigt menar Statens 

Folkhälsoinstitut (2002) att fysisk aktivitet inte är detsamma som motion eller träning. Med 

motion åsyftas att man utför en medveten, planerad eller ordnad fysisk aktivitet med viss avsikt 

exempelvis ökat välbefinnande, framtida bättre hälsa eller att man tycker att det är roligt att röra 

på sig.           

 

WHO (2002) har rekommendationer om fysisk aktivitet för att människor ska bevara en god 

hälsa. Trettio minuter fysisk aktivitet per dag på minst måttlig nivå är WHO:s rekommendation 

för både vuxna och barn. För barn och ungdomar är även rekommendationen ytterligare 20 

minuter hård fysisk aktivitet 3 gånger per vecka. Det är inte bara barn och ungdomar som ska 

röra sig varje dag, utan WHO (2003) anser att även vuxna behöver ytterligare fysisk aktivitet för 

att hålla en varaktig kroppsvikt och därför rekommenderas 60 minuter måttlig eller hård fysisk 

aktivitet per dag.   

 

Statens Livsmedelsverket (2005) menar att för en god hälsa behöver kroppens energibehov och 

näringsbehov tillfredsställas. Balansen av energi och näring är viktigt och därför betonar och 

rekommenderar Statens Livsmedelsverket (2006) en varierad kost då samtliga näringsämnen som 

kroppen behöver ej finns i ett och samma livsmedel. Statens Livsmedelsverket (2006) påpekar att 

de viktigaste energigivande näringsämnena är protein, fett och kolhydrater. Vidare framhåller 
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Statens Livsmedelsverket (2005) att man skall äta vissa livsmedel varje dag och rekommenderar 

att man skall äta något från frukt och bär; grönsaker; potatis och rotfrukter; mjölk och ost; bröd 

och spannmålsprodukter; kött, fisk och ägg och matfett varje dag.

 

Tidigare forskning (Lowry, Wechsler, Galuska, Fulton & Kann, 2002) fann hos studenter 

kopplingar mellan att vara överviktig och stillasittande och att äta otillräckligt med frukt och 

grönsaker och tv-tittande mer än 2 timmar per dag. Hamdy (2004) påpekar att tendensen att titta 

mer på tv och att använda video eller dataspel ökar för människor vilket leder till allt mindre 

fysisk aktivitet. Även Internet har ytterligare minskat vår benägenhet till träning. Ekblom och 

Nilsson (2000) betonar att fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för ohälsa och dessutom 

menar författarna att för en god hälsa så är fysisk aktivitet en mycket viktig "friskfaktor". Vidare 

påpekar skribenterna att fysisk aktivitet, motion och träning har en rad viktiga positiva effekter 

på hälsan. 

 

Hälsoarbete och hälsobeteende går hand i hand. Rydqvist och Winroth (2002) tar upp att 

hälsoarbete handlar om olika åtgärder vilket leder till att hälsan påverkas på ett positivt sätt. 

Även kopplingar mellan motion och hälsoförebyggande metoder har undersökts. Gillis och Perry 

(1991) visade att en grupp som tränar visar större förbättring i hälsofrämjande beteende än en 

grupp personer som inte tränar. 

           

          Hälsa befrämjar god självkänsla. Diener (2000) påpekar att självkänsla är densamma som 

hur positivt eller negativt en individ uppfattar sig själv och att det är en viktig aspekt för ens 

persons välbefinnande. Dessutom framhålls det att självkänsla är relaterat till många positiva 

beteenden och att personer med hög självkänsla är lyckligare och har färre mellanmänskliga 

problem. Att mängden träning har koppling till kroppsbelåtenhet och självkänsla fann 

Tiggermann och Williamson (2000). Detta innebär att självkänslan och kroppsbelåtenheten 

ökade med mängden träning. Det visade också att träning just för hälsans skull också är relaterat 

till förhöjd självkänsla. Vidare fann skribenterna att kvinnor tränar mer för viktkontroll och 

stämningsförbättring än vad män gör. Tremblay, Inman och Willms (2000) fann en stark positiv 

koppling till hur ofta man deltar i fysisk aktivitet och självkänsla. De fann även att både män och 
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kvinnor som var fysiskt aktiva hade avsevärt högre självkänsla än de som inte var fysiskt aktiva. 

Levy och Ebbeck (2005) fann i sin studie att mer träning var associerat med bättre kroppslig 

självuppfattning vilket innebär att hur individer uppfattade sin kropp berodde på mängden 

träning. Gilson, Cook och Mahoney (2005) fann ett positivt signifikant samband gällande 

mängden fysisk aktivitet och kroppslig självuppfattning. 

          

          Vem befrämjar hälsa? Idrottslärare som pedagogisk idé. Statens Folkhälsoinstitut (1999) 

hävdar att den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar har minskat vilket har lett till att 

skolan har blivit en av samhällets viktigaste arenor för ett hälsofrämjande arbete. År 1997 

började Statens Folkhälsoinstitut med en samordnad, långsiktig satsning för att få skolan som en 

plats för folkhälsoarbete det vill säga att få hälsofrämjande skolor. Meningen med denna satsning 

är att få skolor att satsa på ett långsiktigt arbete och för att stärka skolans roll som en stödjande 

miljö för hälsa. Vidare menar Statens Folkhälsoinstitut (1999) att hälsoundervisningen i skolan är 

viktig och att den bör få mer tid på schemat. Blivande idrottslärare, till skillnad från övriga 

ämneslärare, får utbildning i bland annat kost, fysisk aktivitet, hälsa och psykiskt välbefinnande 

vilket är en avgörande faktor för en hälsofrämjande undervisning i skolan.  

 

 

Syfte och hypoteser 

Det finns kopplingar mellan Health Locus of Control och hälsobeteenden. Att vara mån om sin 

hälsa kan leda till att man eventuellt väljer hälsofrämjande alternativ för att må bättre och för att 

bibehålla en hälsosam livsstil. Denna studie avsåg att undersöka om det finns samband mellan 

Health Locus of Control och motionsvanor, matvanor och självkänsla. Även om något samband 

mellan hur lärarstudenter ser på sin egen hälsa, det vill säga om det är något man själv anser sig 

kontrollera eller om det finns yttre faktorer som påverkar och har kontrollen var ämnat för 

undersökningen. Studien avsåg att undersöka om den syn man har på sin egen hälsa hade någon 

koppling till självkänsla, motionsvanor och matvanor. Intresset om skillnader fanns mellan olika 

grupper av lärarstudenter låg också som bakgrund för studien. Därför utformades följande 

hypoteser: 
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H1 - Det finns ett positivt samband mellan tre delskalor av Health LoC och Motionsvanor, 

Matvanor och de två aspekterna av självkänsla (Personal self och Physical self).  

H2 - Det finns en skillnad mellan idrottslärare och övriga ämneslärare gällande Health LoC och 

Motionsvanor, Matvanor och självkänsla (Personal self och Physical self). 

H3 - Det går att förklara en lärarstudents Motionsvanor utifrån Utbildningsval, Health LoC och 

självkänsla (Personal self och Physical self).  

H4 - Det går att förklara en lärarstudents Matvanor utifrån Utbildningsval, Health LoC och 

självkänsla (Personal self och Physical self).  

 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna bestod av 168 lärarkandidater vid ett universitet i södra Sverige i åldrarna 19-46 år. 

Antalet enkäter som delades ut var 168 och alla returnerades men åtta stycken enkäter utgjorde 

ett bortfall på grund av att vissa deltagare inte hade fyllt i vad de läste för ämne, kön eller ålder. 

Det slutliga antalet enkäter som kunde användas var 160 stycken, 105 kvinnor och 55 män. De 

studenter som fyllde i enkäten omfattade 68 idrottslärarkandidater som var på sin andra eller 

tredje termin på lärarutbildningen och 92 övriga lärarkandidater som läste första terminen på 

lärarutbildningen. Övriga lärarkandidater var studenter som skulle utbilda sig till lärare i ett annat 

ämne än idrott. Medelåldern bland samtliga lärarstudenter var 24 år (SD = 5,05). Bland 

idrottslärarkandidaterna var medelåldern 23 år (SD = 2,56) och medelåldern på övriga 

lärarkandidaterna var 24,5 år (SD = 6,24).  

 

Procedur  

För att kunna dela ut enkäter till lärarkandidaterna kontaktades de ansvariga för 

idrottslärarstudenterna och för övriga lärarstudenterna. Detta för att få ett medgivande att 

enkäterna kunde delas ut till kandidaterna på deras lektioner och föreläsningar. Enkäterna delades 

ut vid tre olika tillfällen och i samband med det gavs kortfattad information till kandidaterna hur 

enkäten var uppbyggd, hur den skulle besvaras samt syftet med undersökningen (Bilaga 1). 

Dessutom gavs informationen om att det var frivilligt att fylla i enkäten. Förutom detta 
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informerades deltagarna om att all insamlad data skulle behandlads konfidentiellt och att 

ingenting kunde kopplas till dem personligen.   

 

Databearbetning 

All data matades in i statistikredskapet SPSS. Därefter användes en syntaxfil för bearbetningen 

av värdena gälland Health Locus of Control, Motionsvanor, Matvanor och självkänsla (Personal 

self och Physical self). Filerna användes för att bearbeta alla frågor som formuläret utgjorde. 

Lärarstudentgrupperna delades in i 2 grupper för att kunna bearbetas, 1 = idrottslärarstudenter 

och 2 = övriga lärarstudenter. En kontroll gjordes gällande alla variabler och resultatet visade att 

en normalfördelning förelåg för alla variabler. t-test, Pearson korrelation och multipel 

regressionsanalys användes.  

 

Material 

För att mäta studenternas självkänsla används Tennessee Self-Concept Scale (Roid & Fitts, 1988; 

Warren & Fitts, 1996). Påståendena i Tennessee Self-Concept Scale formuläret visar hur en 

individ beskriver sig själv. Det mäter följande aspekter: selfcriticism, physical self, moral-ethical 

self, personal self, family self och social self. Varje aspekt innehåller 18 frågor som ska besvaras 

med en skala mellan 1-5 (1 = fullständigt fel, 2 = till största delen fel, 3 = både sant och fel, 4 = 

till största delen sant samt 5 = fullständigt sant). Höga poäng innebär att individen har en bra syn 

på sin identitet, är tillfredsställd med sig själv och är nöjd med sitt agerande. Frågorna i 

formuläret har tre utgångspunkter som omfattar ett identitetsmått för hur man ser sig själv, ett 

självtillfredsställandemått som visar hur mycket man accepterar sig själv och ett beteendemått 

som visar hur man agerar i olika situationer. Varje utgångspunkt motsvarar alltså sex frågor. Då 

alla aspekter inte var relevanta för denna studie användes Physical self som handlar om hur man 

ser på sin kropp, sin hälsa, sitt fysiska utseende, sina färdigheter och sin sexualitet. Även 

Personal self var av intresse vilket handlar om hur man värdera sig själv och om man tycker sig 

duga som person. Dessa två aspekter omfattar frågorna 1-36 och fick benämningen Din Självbild 

i frågeformuläret (Bilaga 2).  
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För att få reda på kandidaternas syn på sin egen hälsa användes Wallston och Wallstons (1982) 

Health Locus of Control test. Detta test består av tre delskalor, Intern Health Locus of Control 

(Intern HLoC) vilket uppskattar i vilken utsträckning individer anser att sin hälsa styrs av egna 

handlingar, Powerful others Health Locus of Control (Powerful others HLoC) vilket mäter hur 

individer ser sin hälsa styras av viktiga andra såsom läkare och sjuksköterskor och Chance 

Health Locus of Control (Chance HLoC) som mäter i vilken utsträckning individer tror att ens 

hälsa styrs av chansen, tillfälligheter eller ödet. Totalt består instrumentet av totalt 18 påståenden, 

6 stycken för varje nivå. Alla frågor som individen ska ta ställning till besvaras genom en 6-

gradig Likertskala, (1= tar helt avstånd, 2 = tar avstånd, 3 = tar delvis avstånd, 4 = instämmer 

delvis, 5 = instämmer samt 6 = instämmer helt). Individen väljer alltså det alternativ som bäst 

stämmer överens med sin uppfattning om påståendet. Höga poäng på Intern HLoC innebär att 

individen själv tror sig har fullständig kontroll över situationen, höga poäng på Powerful others 

HLoC innebär att individen anser att det är viktiga andra som har kontrollen och höga poäng på 

Chance HLoC innebär att individen tror att sin hälsa är en följd av tur, tillfälligheter eller ödet.  

 

Den sista delen av enkäten behandlar kandidaternas motionsvanor och matvanor och fick 

benämningen Motionsvanor och matvanor (Bilaga 3). Där fick deltagarna ta ställning till 13 

påståenden med hjälp av en skala från 1 - 5, (1 = Aldrig/Nej, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = För det 

mesta samt 5 = Alltid/Ja). Formuläret var självkonstruerat och för att nå så bra resultat som 

möjligt och att på bästa sätt få lämpliga frågor användes WHO: s rekommendationer om fysisk 

aktivitet och Statens Livsmedelsverks rekommendationer gällande kost. För att kontrollera 

reliabiliteten i detta formulär gjordes en itemanalys på frågeformulären Motionsvanor och 

matvanor var för sig. På motionsfrågorna visades att reliabiliteten var relativt god (α = 0,64). 

Reliabiliteten på matfrågorna resulterade också att α-värdet var relativt god (α = 0,67). (Här var 

fråga 6 borttagen för att få ett bättre α-värde).  
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Resultat 

 
Ett t-test utfördes för att se om några skillnader fanns mellan idrottslärarkandidater och övriga 

lärarkandidater gällande Health LoC och val av Motionsvanor, Matvanor och de två aspekterna 

av självkänsla (Personal self och Physical self). Se tabell 1. 

 

Tabell 1 

Medelvärden (SD) för Personal self, Physical self, Health Locus of Control och Motionsvanor 

och Matvanor för idrottslärarkandidater och övriga lärarkandidater, t- och p-värden. 

 

 Idrottslärarstudenter 

(n = 68) 

Övriga ämneslärarstudenter 

(n = 92) 

t p 

Din självbild     

   Personal self 70,16 (5,95) 69,53 (7,11) 0,59 0,555 

   Physical self 69,63 (7,40) 67,22 (8,23) 1,91 0,057 

Health Locus of Control     

   Intern HLoC 26,06 (3,09) 24,68 (3,79) 2,45 0,015 

   Chance HLoC 18,15 (4,22) 18,73 (4,18) -0,87 0,388 

   Poweful others HLoC 15,87 (4,54) 16,59 (4,07) -1,07 0,287 

Motionsvanor 16,18 (2,69) 12,40 (3,15) 8,16 0,000 

Matvanor 27,62 (3,50) 27,65 (3,88) -0,06 0,954 

 

Utifrån Tabell 1 kan man se att idrottslärarkandidater uppger signifikant högre värden på Intern 

LoC än övriga lärarkandidater. Höga värden på Intern LoC innebär att man anser sig själv ha 

kontrollen över sin egen hälsa. Idrottslärarstudenter har även signifikant högre värden på 

Motionsvanor i förhållande till de övriga lärarstudenterna. Höga värden på Motionsvanor innebär 

att man motionerar mera. Resultaten visade också att det fanns en stark tendens till att 

idrottslärarstudenter har bättre Physical self än övriga lärarstudenter, vilket innebär att de 

tenderar att ha bättre bild av sin kropp och sitt utseende. Däremot fanns inga signifikanta 

skillnader gällande Matvanor och Personal self hos de båda lärarkandidatgrupperna.  
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För att se om några samband fanns mellan de olika delskalorna i Health LoC och Motionsvanor, 

Matvanor och Självkänsla (Personal self och Physical self) utfördes en korrelationsalalys (se 

Tabell 2) där resultatet visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan Intern LoC 

och Motionsvanor vilket innebär att individer med hög Intern HLoC har bra motionsvanor. Det 

fanns även en positiv korrelation mellan Intern HLoC och Physical self vilket betyder att med 

hög Intern HLoC har man en bra bild av sin kropp och sitt utseende. Vidare visade det sig att det 

fanns en positiv korrelation mellan Matvanor och Motionsvanor vilket innebär att en person med 

höga värden på Matvanor har bra motionsvanor. Det fanns en positiv korrelation mellan 

Personal self och Motionsvanor som betyder att den person som värderar sig själv högt, har bra 

motionsvanor.  Mellan Physical self och Motionsvanor fanns en positiv korrelation vilket innebär 

att om en individ har en bra bild av sin kropp och sitt utseende har personen i fråga också bra 

motionsvanor. Det visades även en positiv korrelation mellan Physical self och Matvanor vilket 

innebär att höga poäng på Physical self leder till bra matvanor. Vidare fanns en positiv 

korrelation mellan Personal self och Physical self vilket betyder att om en individ värderar sig 

själv högt så har denne en bra bild av sin kropp och sitt utseende. Det fanns en signifikant negativ 

korrelation mellan Chance HLoC och Intern HLoC och en signifikant positiv korrelation mellan 

Chance HLoC och Powerful others HLoC. Negativ korrelation fanns mellan Chance HLoC och 

Physical self vilket betyder att individer med hög Chance HLoC ser negativt på sin kropp och sitt 

utseende. Det fanns även en tendens till negativt samband mellan Chance HLoC och Matvanor 

vilket betyder att med hög Chance HLoC har man en tendens till dåliga matvanor.  
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Tabell 2 

Pearson korrelationskoefficient (p-värde) för ålder, Intern LoC, Chance LoC, Powerful others 

LoC, Motionsvanor, Matvanor, Personal Self och Physical self. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Ålder - 0,01a  

0,86b

-0,08 

0,34 

0,00 

0,99 

-0,14 

0,07 

0,12 

0,18 

0,03 

0,73 

0,02 

0,81 

         

2. Intern LoC  - -0,23 

0,003 

0,02 

0,82 

0,20 

0,01 

0,10 

0,23 

0,10 

0,22 

0,18 

0,026 

         

3. Chance LoC   - 0,36 

0,000 

-0,10 

0,21 

-0,15 

0,06 

-0,04 

0,63 

-0,22 

0,005 

         

4. Powerful others LoC    - -0,01 

0,86 

-0,07 

0,40 

-0,06 

0,47 

-0,11 

0,18 

         

5. Motionsvanor     - 0,25 

0,002 

0,23 

0,003 

0,31 

0,000 

         

6. Matvanor      - 0,10 

0,23 

0,26 

0,001 

         

7. Personal self       - 0,57 

0,000 

         

8. Physical self        - 
a Korrelationskoefficient 
b p-värde 
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Som kontroll undersöktes ålder vilket inte resulterade i någon signifikant korrelation med någon 

annan variabel. Även kontroll gällande könsskillnader gjordes vilket resulterade i att det inte 

fanns några skillnader.  

 

Två multipla regressionsanalyser användes för att se om Motionsvanor och Matvanor som 

beroende variabler kunde prediceras utifrån Utbildningsval, Intern HLoC, Chance HLoC, 

Powerful others HLoC, Personal self och Physical self. Resultatet visade att den enda faktor som 

går att förklara en lärarkandidats motionsvanor är Utbildningsval. Men det fanns en stark tendens 

till att Motionsvanor går att förklara med Physical self (se Tabell 3). Effektstorleken var 35,6 % 

(R2 = 0,356). Detta innebär att motionsvanor var bättre hos idrottslärarkandidaterna och hos dem 

med bra kroppsuppfattning. 
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Tabell 3 

Multipel regressionsanalys med ostandardiserade och standardiserade koefficienter över 

Motionsvanor beroende av Utbildningsval, Intern HLoC, Chance HLoC, Powerful others HLoC, 

Personal self och Physical self som prediktorer samt t och p-värden.  

 

 Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

  

 B Std. Error β t p 

Steg 1      

   Konstant 19,95 0,78  25,52 0,000 

   Utbildningsval  -3,77 0,47 -0,54 -7,97 0,000 

Steg 2      

   Konstant 17,95 2,48  7,25 0,000 

   Utbildningsval -3,66 0,48 -0,52 -7,55 0,000 

   Intern LoC 0,08 0,07 0,09 1,20 0,231 

   Chance LoC -0,05 0,06 -0,06 -0,85 0,399 

   Powerful others LoC 0,04 0,06 0,05 0,70 0,483 

Steg 3       

   Konstant 8,91 3,47  2,57 0,011 

   Utbildningsval -3,51 0,47 -0,50 -7,45 0,000 

   Intern LoC 0,06 0,07 0,06 0,82 0,416 

   Chance LoC -0,03 0,06 -0,04 -0,49 0,624 

   Powerful others LoC 0,05 0,06 0,06 0,90 0,368 

   Personal self 0,06 0,04 0,11 1,42 0,156 

   Physical self 0,07 0,04 0,16 1,92 0,057 

 

 

Resultatet utifrån den multipla regressionsanalysen med Matvanor som beroende variabel visade 

att den enda oberoende variabel som går att förklara en lärarkandidats matvanor med, är Physical 

self (se Tabell 4). Effektstorleken var 84 % (R2 = 0,84). Matvanor var alltså bättre hos 
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idrottslärarkandidaterna än hos övriga lärarstudenter då idrottslärarstudenterna hade högra värden 

på Physical self. 

 

Tabell 4 

Multipel regressionsanalys med ostandardiserade och standardiserade koefficienter över 

Matvanor beroende av Utbildningsval, Intern HLoC, Chance HLoC, Powerful others HLoC, 

Personal self och Physical self som prediktorer samt t och p-värden.   

 

 Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

  

 B Std. Error β t p 

Steg 1      

   Konstant 27,58 0,98  28,07 0,000

   Utbildningsval 0,04 0,60 0,01 0,06 0,954

Steg 2      

   Konstant 27,74 3,10  8,95 0,000

   Utbildningsval 0,22 0,61 0,03 0,36 0,718

   Intern LoC 0,08 0,09 0,07 0,88 0,379

   Chance LoC -0,11 0,08 -0,12 -1,40 0,165

   Powerful others LoC -0,02 0,08 -0,03 -0,31 0,759

Steg 3       

   Konstant 20,98 4,39  4,78 0,000

   Utbildningsval 0,45 0,60 0,06 0,75 0,454

   Intern LoC 0,05 0,09 0,05 0,59 0,557

   Chance LoC -0,06 0,08 -0,07 -0,83 0,410

   Powerful others LoC -0,02 0,07 -0,02 -0,25 0,803

   Personal self -0,04 0,05 -0,07 -0,77 0,444

   Physical self 0,13 0,05 0,28 2,87 0,005
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De erhållna signifikanta resultaten mellan Motionsvanor, Matvanor, Utbildningsval och Physical 

self åskådliggörs i Figur 1.  

 

 

 
 
 

p = 0,000  p = 0,002  p = 0,005  

Physical self Matvanor Motionsvanor Utbildningsval 

Figur 1. Modellen visar samband mellan Utbildningsval, Motionsvanor, Matvanor och Physical 

self.  

 

Enligt Tabell 1 har idrottslärarkandidaterna bättre motionsvanor än övriga lärarkandidaterna och 

enligt Tabell 2 har de studenter med goda motionsvanor även bra matvanor. Enligt Tabell 4 har 

de med goda matvanor en positiv kroppsuppfattning och sitt utseende. Med andra ord, 

idrottslärarstudenters goda motionsvanor, som även innebär goda matvanor, medför att de även 

har en bra kroppsuppfattning. För övriga lärarstudenter innebär deras sämre motionsvanor att de 

även har sämre matvanor, vilket i sin tur innebär att de har en sämre kroppsuppfattning. Se Figur 

1. 

 

 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns några samband mellan synen på sin 

egen hälsa och hälsobeteenden hos två olika grupper lärarstudenter. Är hälsa något man själv 

anser sig ha kontroll över eller finns det yttre faktorer som påverkar och som i stället kontrollerar 

hälsan? Kan man se något samband mellan hur man ser på sin egen hälsa och på de motionsvanor 

och matvanor som man har? Kan man även koppla synen på sin egen hälsa till en persons 

självkänsla?  

 

När det gäller skillnader mellan idrottslärarstudenter och övriga ämneslärarstudenter framkom 

vissa intressanta resultat. Bland annat visades att idrottslärarstudenter hade högre poäng på Intern 

Health Locus of Control. Zohar och Neuman (1995) fann i sin studie att individer med hög Intern 

Health Locus of Control är mer benägna att ta ansvar för sitt agerande. I denna studie visades att 
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idrottslärarstudenter hade högre värden på Motionsvanor än övriga ämneslärarstudenter. 

Idrottslärarstudenter håller förmodligen på med någon fysisk aktivitet vilket bland annat 

indikerar att de anser att det är de själva som avgör hur deras hälsa skall vara. När kontrollen 

över hälsan ligger hos den egna individen leder det i sin tur att man ser till att ha så bra 

motionsvanor som möjligt. Det fanns en tendens till att idrottare hade bättre värden på Physical 

self. En spekulation vore att om du är fysiskt aktiv så får du automatiskt en bättre bild av din 

kropp och ditt utseende. Detta överrensstämmer med Tiggermann och Williamson (2000) som 

fann att mängden träning har koppling till kroppsbelåtenhet. Det visades också i deras studie att 

mer fysisk aktivitet ger bättre kroppsbild och förhöjd självkänsla. Även Tremblay, Inman och 

Willms (2000) fick detta samband i sin studie. De fann en stark positiv relation mellan 

frekvensen av deltagandet i fysisk aktivitet och självkänsla. Eller kan det möjligtvis vara 

motsatsen? Att om du anser dig själv ha en fin kropp och ett fint utseende, att det istället leder till 

att du tränar mer för att du vill och kan visa upp din kropp? Ett resultat som var oväntat var att 

det inte fanns någon skillnad mellan de olika grupperna gällande Matvanor. Idrottslärarstudenter 

borde enligt mig ha bättre matvanor än övriga ämneslärare, eftersom de har ett fysiskt krävande 

arbete, men inget samband fanns så det skulle vara intressant att undersöka varför.    

 

Studien visade också att det fanns ett signifikant samband mellan Health Locus of Control och 

motionsvanor. Även ett positivt samband mellan Intern Locus of Control och Physical self fanns. 

Steptoe och Wardle (2001) fann i sin studie positiv korrelation mellan Intern Health Locus of 

Control och hälsobeteende. Även Gillis och Perry (1991) fann att en grupp som tränar visar 

större förbättring i hälsofrämjande beteende än en grupp personer som inte tränar. Om en individ 

tror sig själv har kontrollen för sin hälsa är det inte förvånande att man försöker ta hand om sig 

själv genom ett bra hälsobeteende. Denna studie visade att det finns samband mellan olika 

hälsobeteenden. Ett positivt samband fanns mellan Motionsvanor och Matvanor vilket visar på 

att man har bra matvanor om man motionerar. Ett resultat som också var väntat var att det fanns 

ett negativt samband mellan Chance Health Locus of Control och Physcial self och mellan 

Chance Health Locus of Control och Matvanor. I studien av Steptoe och Wardle (2001) fann man 

att personer med högt värde på Chance Health Locus of Control sällan åt frukost, valde bort frukt 

och fibrer och de undvek inte fett och kolesterol. Tror man att det bara är ödet som avgör hur ens 
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hälsa är och att det inte spelar någon roll vad man själv gör så kan det lätt leda till att man har 

samma syn beträffande sin kropp och sitt utseende. Om det är ödet som bestämmer har man inget 

inflytande på hur man ser ut och då kan man inte heller göra något åt det, vilket resulterar i att 

man inte bryr sig eller tänker på vad man har för matvanor. 

 

Mellan Personal self och Motionsvanor fanns en positiv korrelation som innebär att den person 

som värderar sig själv högt har bra motionsvanor vilket kan bero på att om man värderar sig själv 

högt som människa ser man också till att ta hand om sig själv och kroppen genom att motionera 

regelbundet. En positiv korrelation fanns mellan Physical self och Motionsvanor och mellan 

Physical self och Matvanor. Detta innebär att om en individ har en bra bild av sin kropp och sitt 

utseende, alltså om personen tycker man själv ser bra ut, har personen i fråga bra motionsvanor 

och bra matvanor. Att ha bra motionsvanor och matvanor handlar inte bara om att motionera och 

äta bra för sitt utseendes skull, utan det handlar mycket om att kroppen mår bra av det. En fråga 

man kan fundera över är varför personer med dålig bild av sin kropp och sitt utseende inte 

motionerar? Är det möjligtvis så att man inte vill visa sig på olika träningsställen för att man 

skäms och då struntar i att ta tag i det, trots att det skulle ha en bra verkan utifrån hälsoaspekterna 

som finns? När en individ värderar sig själv högt som människa har denne en bra bild av sin 

kropp och sitt utseende vilket undersökningen kom fram till då det fanns en positiv korrelation 

mellan Personal self och Physical self. Kan det vara så att om man tycker att man duger som 

människa och värderar sig själv högt, att det är först då man kan ha en bra bild av sin kropp och 

sitt utseende? Men om man värderar sig själv högt och anser att man duger borde det i sin tur 

leda till att man också tar hand om sig själv på ett så bra sätt som möjligt? Men denna studie fann 

inget signifikant samband mellan Personal self och Matvanor vilket innebär att hur man än 

värderar sig själv som person, har det inget samband med hurdana matvanor man har. 

 

En tanke med denna studie var att man borde kunna förklara en lärarstudents motionsvanor 

utifrån deras Utbildningsval, Health Locus of Control, och självkänsla (Personal self, Physical 

self). Resultatet av den multipla regressionsanalysen visade att studenters motionsvanor endast 

går att förklara genom utbildningsvalet och inget utav de andra variablerna vilket man redan 

funnit, se Tabell 1. Varför inga andra samband fanns är värt att spekulera i då utbildningsval inte 
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borde vara den enda förklaringen till hur en lärarstudents motionsvanor är. Både hur man ser på 

sig egen hälsa och ens självkänsla borde ha samband med ens fysiska aktivitet. Tabell 1 visades 

att idrottslärarstudenter hade högre värden gällande motionsvanor än övriga ämneslärare. Men 

vad skulle kunna få övriga ämneslärare att få bättre värden på motionsvanor? Vad förutom synen 

på sin egen hälsa och självkänsla skulle få de övriga ämneslärarstudenterna att motionera mera? 

Detta skulle vara intressant att studera vidare. 

 

En annan tanke var också att det går att förklara en lärarstudents matvanor utifrån deras 

Utbildningsval, Health Locus of Control, och självkänsla (Personal self, Physical self). Resultatet 

av den multipla regressionsanalysen visade att det enda signifikanta sambandet var med Physical 

self. Studenters matvanor går alltså endast att förklara genom deras syn på sin kropp och sitt 

utseende vilket man redan funnit, se Tabell 2. Inga andra signifikanta samband fanns vilket var 

förväntat. Om en students matvanor endast går att förklara beroende på hur man ser på sin kropp 

och sitt utseende, handlar det då bara om en utseendefixering och inte om hälsa? Eftersom de 

multipla regressionsanalyserna inte gav några nya resultat konstruerades en modell (se Figur 1) 

för att kunna se och förstå olika samband mellan olika variabler. Alla variablerna i Figur 1 har 

samband med varandra och utifrån figuren kommer en del funderingar. Vad handlar 

Motionsvanor, Matvanor och Physical self egentligen om? Tydligen medför 

idrottslärarstudenternas goda motionsvanor även goda matvanor vilket i sin tur innebär en bra 

kroppsuppfattning. Eller kan det vara så att en bra kroppsuppfattning ger goda matvanor vilket i 

sin tur leder till goda motionsvanor? Men handlar det då mer om utseendefixering istället för 

kroppshälsa? Kan det tolkas att idrottslärarstudenter motionerar mer än övriga 

ämneslärarstudenter då de redan från början är nöjda med sin kropp och sitt utseende? De vill, 

vågar och kan gå till träningscentrar och löparspår för att de har en kropp som de är nöjda med 

från början. Eller har idrottslärarstudenterna bättre motionsvanor på grund av att de förstår vikten 

av fysisk aktivitet och förstår de hälsoaspekter som blir av det? Om en person inte är nöjd med 

sin kropp och sitt utseende, kan det leda till att personen i fråga ignorerar de råd om fysisk 

aktivitet enbart för att man inte vill eller vågar visa sig på ett träningscentra eller i löparspåret? 

Om det nu är så att idrottslärare har bättre motionsvanor och matvanor på grund av att de har en 

positiv uppfattning om sin kropp, kan det vara en anledning till att de söker och blir antagna till 
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idrottslärarutbildningen? Svar på denna fråga står inte att finna i denna studie med det skulle vara 

intressant att gå vidare med i framtida studier, för att få reda på vad det är för faktorer som 

påverkar motionsvanor och matvanor.    

 

Statens Folkhälsoinstitution (1999) påpekar att skolan är en av samhällets viktigaste arenor för ett 

hälsofrämjande arbete och att skolan ska vara en stödjande miljö för hälsa. Om 

idrottslärarstudenter har bra motionssvanor, bra matvanor och en positiv bild av sin kropp och sitt 

utseende för att de är hälsomedvetna så ger det förmodligen konsekvenser att undervisningen blir 

så hälsofrämjande som möjligt. Om detta nu inte är fallet, utan att idrottslärarstudenter har bra 

motionsvanor, bra matvanor och en positiv uppfattning om sin kropp bara för att de är 

utseendefixerade och inte hälsomedvetna. Vad skulle det ge för konsekvenser när de ska jobba 

med att befrämja hälsa hos barn och ungdomar i skolan och vad kommer deras budskap i så fall 

bli till eleverna? Om betoningen ligger på utseendet och inte hälsan i sig, hur kommer 

undervisningen i så fall utformas och vad kommer det ge för konsekvenser för barnen och 

ungdomarna? Kommer det leda till att barn och ungdomar bara motionerar för utseendets skull 

istället för de positiva hälsoaspekter som blir utav fysisk aktivitet? 

 

Sammanfattningsvis har denna studie givit både väntade och oväntade resultat bland 

lärarstudenterna. Ett resultat visade att det fanns skillnader mellan de båda lärargrupperna 

gällande synen på sin egen hälsa och gällande motionsvanor. Vad som var oväntat var att det inte 

fanns någon skillnad gällande matvanor hos grupperna. Studien visade också att en lärarstudents 

motionsvanor endast går att förklaras med hjälp av utbildningsvalet och en lärarstudents 

matvanor endast går att förklaras av studentens bild av sin kropp och sitt utseende. Implikationer 

av studien är bland annat att det faktiskt skiljer sig åt gällande hälsobeteenden hos 

lärarkandidaterna, men samtidigt visar studien att det inte skiljer på alla de hälsobeteenden man 

antar, exempelvis matvanor. Flertalet slutsatser och intressanta kopplingar kan dras men allt går 

som sagt inte att få reda på i denna studie. Lärdomen av studien är att olika hälsobeteenden inte 

alltid grundar sig på det man kanske tror och att en vidare undersökning skulle vara intressant för 

att få ytterligare svar och perspektiv inom ämnet.  
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Begränsningar med studien var att det inte bestod av fler undersökningspersoner och att studien 

endast gjordes vid ett universitet. Vid fler undersökningspersoner hade kanske resultatet blivit 

annorlunda. Inte heller vet man om resultatet hade blivit annorlunda om undersökningen skulle 

ha gjorts vid en annan tidpunkt eller om undersökningen hade gjorts senare på lärarstudenternas 

utbildning.  
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Bilaga 1 
 

  
Institutionen för samhällsvetenskap 
 
 

Hej! 

Jag heter Agneta Hurtig och studerar vid Växjö universitet och skriver nu en C-uppsats. Mitt mål 

är att bli lärare i Idrott och hälsa och därför är jag intresserad av hälsa och hälsobeteende och dess 

integrering med varandra.   

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärarstudenter mår och upplever sig själva och sin 

situation. Jag är också intresserad av lärarstudenternas motionsvanor och matvanor.  

 

Anledningen till att Du har fått denna enkät beror på att Du antingen läser Idrott och hälsa eller 

en annan inriktning på lärarutbildningen. Din medverkan är självklart frivillig men jag skulle 

vara tacksam för all hjälp jag kan få. Svaren kommer givetvis att behandlas konfidentiellt, inga 

uppgifter kommer att kunna kopplas till Dig personligen. Svaren kommer jag att bearbeta 

statistiskt. Jag önskar att så uppriktiga svar ges som möjligt.  

 

Du som deltar i denna undersökning får gärna ta del av den färdiga undersökningen. Skicka i så 

fall ett mail till mig. 

 

Tack för Din medverkan! 

Växjö, November 2004 

 

 

Agneta Hurtig  

Mailadress: ahufr02@student.vxu.se                                  Telefon: 0470 -76 88 31 

 

Handledare: Andrejs Ozolins, fil.dr.  

  

http://www.vxu.se/
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Bilaga 2 
Din självbild 

Påståendena på de två första bladen ska hjälpa dig att beskriva Dig själv som du ser på 
Dig. Var snäll och svara på dem som om Du beskrev Dig själv för Dig själv. Hoppa inte 
över någon mening.   
  5 4 3 2 1  
   Fullständigt Till största Både sant Till största Fullständigt  
  sant delen sant och fel delen fel fel  
        
1. Jag är en trevlig person  
        
2. Jag gillar mitt utseende   
        
3. Jag är just så trevligt som jag borde vara   
        
4. Jag skulle vilja ändra på vissa delar av kroppen    
        
5. Jag vårdar min kropp    
        
6. Jag anser mig vara en slarvig person     
        
7. Jag är nöjd med att vara som jag är   
        
8. Jag tar emot klander utan att bli arg     
        
9. Jag är en lugn och något långsam person    
        
10. Jag har en frisk kropp    
        
11. Jag handlar utan att tänka först   
        
12. Jag är en tilldragande person    
        
13. Jag klarar mig själv i alla situationer    
        
14. Jag är en nolla   
        
15. Jag är varken för fet eller för mager     
        
16. Jag försöker sköta mitt utseende    
        
17. Jag föraktar mig själv     
        
18. Jag handlar ofta fumligt   
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  5 4 3 2 1  
  Fullständigt  Till största Både sant Till största Fullständigt  
  sant delen sant och fel delen fel fel  
        

       
 
  

19. Jag har kontroll över mig själv, till stor del  
        
20. Jag är inte den person som jag skulle vilja vara   
        
21. Jag mår fint nästan alltid   
        
22. Jag är så smart som jag vill vara    
        
23. Jag sover dåligt    
        
24. Jag är en sjuk person     
        
25. Jag skulle vilja vara lite mer sexig   
        
26. Jag är varken för lång eller för kort     
        
27. Jag är usel i sport och idrott    
        
28. Jag mår inte så bra som jag borde    
        
29. Jag önskar att jag inte ger upp så lätt som jag gör   
        
30. Jag är full av värk och smärtor    
        
31. Jag löser mina problem ganska lätt    
        
32. Jag är en avskyvärd person   
        
33. Jag ändrar mig ofta     
        
34. Jag tycker om att se ren och snygg ut hela tiden    
        
35. Jag försöker drömma mig bort från mina problem     
        
36. Jag håller på att mista förståndet   
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Bilaga 3 

Motionsvanor och matvanor 

        
Försök att svara så uppriktigt du kan, det vill säga, utan att varken över- eller underskatta.   
 
 
  5 4 3 2 1  
   Alltid/Ja För det mesta Ibland Sällan Aldrig/Nej  
        

       
 
 

Rör du dig minst 30 minuter med måttlig intensitet (gå i trappor, gå till skolan,   
1. trädgårdsarbete, städa) per dag?  
       

Rör du dig med hård intensitet (fotboll, innebandy, hockey, aerobic, gympa,   
2. löpning, styrketräning, friidrott mm) i minst 20 minuter tre gånger per vecka?  
       

Ägnar du dig mer än 4 timmar på fritiden åt aktiviteter som tv-/videotittande,   
3. datoranvändning, läsning med mera per dag?  
       
4. Motionerar du i organiserade idrottsaktiviteter?   
       
5. Motionerar du i oorganiserad form?   
       
6. Äter du frukost varje dag?    
       
7. Äter du lunch varje dag?  
       
8. Äter du middag/kvällsmat varje dag?    
       
9. Äter du två lagade mål/dag?   
       
10. Äter du något nyttigt mellanmål (yoghurt, frukt, smörgås mm)?    
       
11. Äter du något onyttigt mellanmål (godis, kakor, bullar, chips, läsk)?  
       
12. Äter du på regelbundna tider?   
       

Handlar du matvaror som anses vara hälsosamma när det gäller ex. fettmängd,   
13. frukt och grönt, ljust eller mörkt bröd osv.?   
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