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ABSTRACT 

Jimmy Danielsson & Olle Hultqvist 

Elevers motions- och kostsvanor 

- skolornas arbete med fysisk aktivitet 

The exercise and eating habits of students 

- the schools efforts toward physical activity  

Antal sidor: 45 

Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur eleverna i undersökningen uppfattade sina vanor 

kring och betydelse av fysisk aktivitet och kost. Dessutom ville vi undersöka hur eleverna 

upplevde att skolorna arbetar med fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa.  

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod, där enkäter var den undersökningsform som 

tillämpades. Anledningen till det var att vi ville undersöka en stor grupp elever för att kunna se 

tendenser och därför anser vi att den kvantitativa metoden passade bäst för den här studien. 

Resultatet i undersökningen visar att en klar majoritet av de elever som tillfrågades uppskattar 

sina motions- och kostvanor som goda. Däremot uppgav en majoritet av eleverna att skolorna 

inte uppfyller de rekommendationer från skolverket som finns gällande fysisk aktivitet utanför 

lektionerna i idrott och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, kost, motionsvanor, skolans hälsoarbete. 



 
 

Innehåll 

1. Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 5 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................... 5 

1.3 Definition ........................................................................................................................ 6 

1.4 Begreppsdefinition......................................................................................................... 6 

2. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................... 8 

2.1 Historik............................................................................................................................ 8 

2.2 Fördelar med fysisk aktivitet ........................................................................................ 9 

2.2.1 OLIKA TYPER AV FYSISK AKTIVITET................................................................... 10 

        2.2.2 NÄR SKA FYSISK AKTIVITET UNDVIKAS? ........................................................... 12 

2.3 Kostens påverkan ......................................................................................................... 12 

2.3.1 ENERGIÄMNEN........................................................................................................ 12 

        2.3.2 REKOMENDATIONER AV NÄRINGSINTAG ........................................................... 13 

2.3.3 FÖRÄNDRINGAR I KOSTVANOR ............................................................................ 14 

2.4 Skolans ansvar .............................................................................................................. 14 

2.4.1 LÄROPLANSTILLÄGG ............................................................................................. 14 

        2.4.2 FYSISK AKTIVITET OCH LÄRANDE....................................................................... 16 

2.4.3 HUR FYSISK AKTIVITET KAN INTEGRERAS I ANDRA ÄMNEN .......................... 16 

2.4.4 FÖRSLAG PÅ ÄMNESINTEGRATION...................................................................... 17 

     2.5 Nytänkande med fysisk aktivitet ............................................................................... 17 

2.5.1 BUNKEFLOMODELLEN ........................................................................................... 17 

2.5.2 BETEENDEFÖRÄNDRING........................................................................................ 18 

Beteendeförändring och Bunkeflomodellen ........................................................................... 18 

3. Metod ............................................................................................................................. 20 

3.1 Val av metod................................................................................................................. 20 

3.2 Urval .............................................................................................................................. 21 

3.3 Tillvägagångssätt ......................................................................................................... 21 

3.4 Bearbetning av analys  ................................................................................................. 21 

3.5 Etiskt förhållningssätt .................................................................................................. 21 

3.6 Induktion och deduktion ............................................................................................. 22 



 
 

3.7 Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 22 

3.8 Metodkritik ................................................................................................................... 22 

4. Resultat ......................................................................................................................... 23 

5. Analys av empiri ...................................................................................................... 35 

6. Diskussion .................................................................................................................... 39 

Slutsats  ................................................................................................................................. 45 

Källförteckning  ................................................................................................................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Bakgrund 

Vi är två lärarstudenter vid Växjö Universitet som har valt att skriva vårt examensarbete om 

ungdomar och deras relation till begreppet hälsa. Anledningen till att vi har valt det här ämnet 

är vårt stora intresse för det samt vår ambition att i vår framtida roll som pedagoger kunna 

arbeta ämnesintegrerat med hälsobegreppet. Vi har båda berört begreppet hälsa i vår 

utbildning på lärarprogrammet och har sett det från olika perspektiv. Det ena perspektivet är 

från inriktningen hem- och konsumentkunskap och det andra perspektivet är från inriktningen 

idrott och hälsa. Det här innebär att vi ser på hälsobegreppet utifrån två perspektiv, dels 

kostvanornas betydelse för hälsan och dels den fysiska aktivitetens betydelse för densamma. 

Genom de här båda infallsvinklarna är vår ambition att belysa de bådas samverkan för att  

uppnå god hälsa.   

Susanne Wolmesjö skriver i boken Rörelseaktivitet (2006) om de förändringar som har skett i 

dagens samhälle på grund av tekniska hjälpmedel som exempelvis datorer och tv-apparater, 

det här har inneburit att många människor får en mer inaktiv livsstil. Människor ägnar sig allt 

mindre åt fysiska aktiviteter både i organiserade och spontana former. Ett annat orosmoln som 

har uppstått under de senaste årtiondena är de allt mer ohälsosamma kostvanorna. En 

kombination av de här två fenomenen, inaktiv livsstil och bristfälliga kostvanor, är en av de 

största orsakerna till sjukdomar och död i dagens samhälle. Leijon skriver i Ståhles FYSS 

(2008) om att ohälsan bland befolkningen medför stora kostnader på sjukvården och dyra 

belastningar för samhället i stort. De dåliga vanorna som nämns ovan kan drabba den enskilde 

individen i form av sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ2 och 

fetma. Även samhället i stort drabbas negativt av den allt mer inaktiva livsstilen och det är då 

av stor vikt att öka den fysiska aktiviteten för alla komponenter i samhället och det här är 

något som Ingegerd Ericsson påpekar i sin bok Rör dig – Lär dig (2005). Inte minst gäller det 

här för skolan, där ungdomar fostras och får med sig värderingar och kunskaper som de sedan 

använder genom hela livet. Enligt FN:s barnkonvention, så har varje barn rätt till bästa 

möjliga förutsättningar när det gäller hälsa och välbefinnande (www.fn.se 2009-04-22). 

Den 27 februari 2003 kom ett tillägg i den svenska läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet och för gymnasieskolan. För grundskolan innebär det att: 

http://www.fn.se/
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”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” (SKOLFS, 2003a).  

För gymnasieskolan innebär det att: 

”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma 

hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna 

förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter” (SKOLFS, 2003b) 

En stor anledning till det här tillägget i läroplanen, menar Ingegerd Ericsson i sin artikel Ger 

fysisk aktivitet bättre kunskapsutveckling? på www.idrottsforum.org (2009-04-18),är den allt 

mer inaktiva livsstil som utvecklats hos ungdomar. Under slutet av grundskolan och början på 

gymnasiet är det många elever som inte deltar i lektionerna i idrott och hälsa. Skolan har som 

ansvar att erbjuda eleverna regelbunden fysisk aktivitet om 30 minuter dagligen. Värt att 

poängtera är att rekommendationerna skall gälla utanför ämnet idrott och hälsa. Ingegerd 

Ericsson skriver i artikeln Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, räcker det? på 

www.idrottsforum.org (2009-04-18) om det här. Rent konkret innebär det att det är alla lärare 

som tillsammans ska hjälpas åt och sträva mot det här målet, oavsett ämne.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur elever uppfattar sina vanor kring och betydelse av fysisk 

aktivitet och kost. Dessutom vill vi undersöka hur elever upplever att skolan arbetar med 

fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa. 

1.2 Problemformulering 

Hur uppfattar elever sina vanor när det gäller fysisk aktivitet och kost? 

Hur upplever elever att fysisk aktivitet förekommer utanför ämnet idrott och hälsa? 

 

 

 

 

 

 

http://www.idrottsforum.org/
http://www.idrottsforum.org/
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1.3 Definition 

Världshälsoorganisationen, ofta förkortat WHO, är det fackorgan som FN startat. De har bl.a. 

till uppdrag att främja hälsan i olika delar av världen och undersöker också vad som ligger till 

grund för olika sjukdomar. Världshälsoorganisationens definition av hälsa är:  

"Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the 

absence of illness or infirmity".                      www.who.int 2009-04-09 

WHO berör tre olika delar av begreppet hälsa i sin definition och alla tre måste enligt 

Världshälsoorganisationen samspela för att individen ska känna välbefinnande: 

Fysisk hälsa behandlar den hälsa som människan själv kan påverka genom levnadsvanor. Den 

fysiska hälsan påverkas av fysisk aktivitet och kostvanor men den påverkas också av alkohol-  

och tobakskonsumtion. Brist på fysisk aktivitet och/eller goda kostvanor, kan leda till att den 

fysiska hälsan försämras (Leijon i Ståhle, 2008).  

Mental hälsa innefattar samspelet mellan individ och samhälle. Individen måste anpassa sig 

till det rådande normsystemet för att känna delaktighet. Passar individen inte in i 

normsystemet kan det leda till mental ohälsa (http://www.rsmh.se/ 2009-04-20). 

Social hälsa inrymmer samspelet individer och dess olika relationer. De viktigaste nätverken 

för en god social hälsa är familj, släkt och vänner (www.rsmh.se 2009-04-20).  

I vårt arbete kommer fokus att ligga på den fysiska hälsan men det är värt att poängtera att 

även de andra två ovan nämnda också påverkar individens hälsa.  

1.4 Begreppsdefinition 

I arbetet tas en rad begrepp upp som inte kan tas för givna att varje läsare känner till. Därför 

följer en begreppsdefinition som förklarar de olika orden utifrån den tolkning som författarna 

till det här arbetet har gjort. Begreppen som nämns i definitionen är de som gäller för hela 

arbetet. 

Anorexi: En allvarlig ätstörning som yttrar sig främst genom självsvält.  

Bodypump: En styrkeinriktad träningsform som sker i grupp med fria vikter till musik.  

Bulimi: En form av ätstörning som yttrar sig i hetsätning och efterföljande ångest med 

uppstötningar som konsekvens. 

http://www.who.int/
http://www.rsmh.se/
http://www.rsmh.se/
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Cirkelträning: En träningsform som sker under en bestämd tid där individen växlar mellan 

olika stationer för att på så sätt träna hela kroppen.  

E%: Energiprocent talar om hur de olika näringsämnena fett, kolhydrater och protein, är 

fördelade i kosten. 

Fysiskt aktiv: När en individ ägnar sig åt kondition (aerob/anaerob), styrka, rörlighet eller 

koordination. Tidsmängden som rekommenderas av hälsomyndigheter är minst 30-60 minuter 

per dag. Tidsmängden kan delas in i mindre enheter fördelat på kortare pass.  

Fysiskt inaktiv: När en individ inte kommer upp i en lågintensiv träning på minst 30 minuter 

om dagen, när det gäller kondition (aerob/anaerob), styrka, rörlighet eller koordination.  

Intensitet: Beteckning för i vilket tempo eller med vilken kraft ett arbete utförs. Intensitet 

delas in i tre olika typer när det gäller kondition, lågintensiv, medelintensiv och högintensiv.  

Kcal: Kilokalori, energienhet som används för att räkna ut den mängd energi som finns i 

kosten, kcal används för att räkna på de tre olika energigivande näringsämnena fett, 

kolhydrater och protein. 

Mjölksyretröskeln: Den gräns när kroppen inte kan tillföra den mängd syre till musklerna 

som krävs för att utöva det önskade arbetet.  

Spinning: Konditionsträning som sker på cykel, oftast i grupp och med musik som 

hjälpmedel. 

Spontanidrott: Fysisk aktivitet som bedrivs i oorganiserad form utan inblandning av 

föreningslivet, bestämda tider, platser eller ledare.  

Utomhuspedagogik: Undervisning som bedrivs i skolan av ledare, utomhus och naturen är 

ett hjälpmedel för inlärning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Historik 

Lars- Magnus Engström är professor vid lärarhögskolan i Stockholm. Han belyser i Norbergs 

Studier i idrott, historia och samhälle (2000), de stora samhällsförändringarna som har skett 

från 1960-talets mitt fram till idag. Engström menar att ungdomars rörelsevanor har förändrats 

över tid, när det gäller form och utövande. Enligt de studier som han har gjort, ägde 

majoriteten av den idrottsliga aktiviteten bland ungdomar i 15-årsåldern i slutet av 1960-talet 

rum utanför föreningslivet och den organiserade tävlingsidrotten. Den fysiska aktiviteten 

präglades av spontana aktiviteter, som lek utan större organisation och oftast utan ledare. 

Utvecklingen under de kommande 20 åren, enligt Engström i Norberg (2000), präglades av 

mer organiserad idrott inom föreningar för ungdomar i 15-årsåldern.  

Under 1990-talets senare hälft skedde det stora samhällsförändringar, genom exempelvis 

användandet av datorer och liknande tekniska produkter. De här hjälpmedlen, som på många 

plan underlättat människors tillvaro, har även medfört att befolkningen blivit allt mindre 

fysiskt aktiva. I boken Överviktiga barn (2003), skriver Pernilla Danielsson och Annika 

Janson om det här och de tar också upp den så kallade Nintendoeffekten. De menar att 

uteleken förlorar i konkurrensen till inomhusaktiviteter som datorer, TV-spel och DVD. Det 

här får som konsekvens att ungdomarna i allt större utsträckning sitter inne och sysselsätter 

sig med ovan nämnda aktiviteter istället för att bedriva utomhusaktiviteter av fysisk art. 

Följderna av det här kan enligt Danielsson och Janson (2003), bli att ungdomarna blir 

överviktiga och har svårt att hävda sig i olika typer av fysiska aktiviteter. I längden kan det 

här leda till negativa konsekvenser för ungdomarna, då de ser datorerna och liknande 

hjälpmedel som en befriande arena, där de kan hävda sig och hitta sin egen roll. På längre sikt 

kan konsekvenserna exempelvis bli allvarliga typer av övervikt (Danielsson och Jansson 

2003).     

På senare år har skillnaderna mellan de ungdomar som är fysiskt aktiva jämfört med de som 

är fysiskt inaktiva, ökat kraftigt menar Ann-Charlotte Berneskog i Fysisk aktivitet under hela 

skoldagen (2006). 

Lars-Magnus Engström skriver i Idrott för ungdom (2004) att många ungdomar idag bara får 

fysisk aktivitet i skolan där det erbjuds cirka en timme i ämnet idrott och hälsa i veckan. Det 

räcker inte till då ungdomar minst behöver anstränga sig 30 minuter varje dag. 
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2.2 Fördelar med fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet täcker all typ av rörelse med kroppen där förbrukning av energi sker. Johan 

Faskunger och Erik Hemmingsson skriver tillsammans i boken Vardagsmotion (2005) om det 

här begreppet och de menar att även typen av intensitet i aktiviteten är viktig för att uppnå god 

hälsa. Det här innebär rent praktiskt att det inte räcker med att sitta och rulla tummarna 30 

minuter om dagen, för att uppnå en god hälsa.   

Sjukvårdsrådgivningen skriver att tillsammans med rökning och val av kost är fysisk aktivitet 

det som påverkar de flesta människors hälsa mest. Genom regelbunden fysisk aktivitet, såsom 

motion och regelbunden träning, minskar individen risken för allvarliga sjukdomar som 

cancer, diabetes typ-2 och depression (Faskunger och Hemmingsson, 2005). Dessutom 

minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket många svenskar drabbas av. Anledningen 

till det här är att blodet inte kommer runt i kroppen så bra som det borde, vilket kan leda till 

allvarliga följder.  Ytterligare fördelar med regelbunden fysisk aktivitet är att hjärtat blir 

starkare och blodcirkulationen förbättras. Genom att arbetsförmågan ökar behöver inte hjärtat 

och blodomloppet arbeta lika hårt vilket bidrar till att den aktive inte blir lika trött och även att 

vilopulsen blir lägre. (www.1177.se 2009-03-26)  

 

 Individens förmåga att hantera stress blir bättre och immunförsvaret blir starkare, dessutom 

stärks skelettet och muskulaturen enligt Annerstedt m.fl. i Idrott hälsa livsstil – lärobok i 

idrott och hälsa för gymnasieskolan (1999). Genom regelbunden fysisk aktivitet ökar 

blodtillförseln och det här underlättar återhämtning vid skador och rehabiliteringstiden går 

snabbare, jämfört med en inaktiv person. Vidare bidrar fysisk aktivitet till minskad risk för 

övervikt och fetma, eftersom ämnesomsättningen och fettförbränningen ökar. Vid fysisk 

aktivitet sker en energiförbrukning vilket innebär att den aktive kan äta mer och därmed få i 

sig alla ämnen den behöver utan att bli överviktig (www.1177.se 2009-03-26). Genom fysisk 

aktivitet redan på ett tidigt stadium i livet kan även den sociala förmågan tränas, då samspel 

med andra människor bidrar till den. Dessutom skapas intryck från omvärlden i samband med 

olika fysiska aktiviteter. Genom fysisk aktivitet och samspel med andra människor i grupp 

utvecklar de flesta individer en bättre självkänsla (Ericsson, 2005).  

Rekommendationer om fysisk aktivitet har kommit från olika hälsomyndigheter. Faskunger 

och Hemmingsson (2005) har sammanställt de här rönen och de sammanfattas som följer: 
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Fysisk aktivitet bör varje individ ägna sig åt minst 30 minuter om dagen. Typen av aktivitet 

kan variera och vara allt från promenader, på lågintensiv nivå, till högintensiv träning som 

exempelvis intervallöpning då pulsen är väldigt hög. 

Även Jansson skriver i Ståhle (2008) om rekommendationerna när det gäller fysisk aktivitet 

och menar: 

”Alla individer bör helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt 

kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.” 

      s. 38   

 

2.2.1 OLIKA TYPER AV FYSISK AKTIVITET 

Det finns en rad typer av aktiviteter där kroppen förbrukar energi och är fysisk aktiv. Oavsett 

vilken typ som den enskilde individen väljer, så påverkar det i grunden kroppen positivt. De 

huvudtyper som finns när det handlar om fysisk aktivitet är kondition, styrka, rörlighet och 

koordination.  

Kondition 

Lars Michalsik och Jens Bangsbo skriver i boken Aerob och anaerob träning (2004) om de 

två huvudtyperna som finns när det gäller konditionsträning, nämligen anaerob och aerob:  

Anaerob träning handlar om att kroppen arbetar på högintensitet, vilket innebär att pulsen är 

hög och ligger mellan 90%-100% av maxpulsen. Den här typen av träning går bara att hålla 

på med under en kortare tidsintervall, eftersom det är en väldigt hög belastning för kroppen. 

Exempel på anaerob träning är de sprinterlopp som finns inom friidrotten. När en individ har 

utsatt sin kropp för en anaerob maxinsats, så kräver kroppen lång vila och det här medför att 

den här typen av träning sällan används under lektionerna i idrott och hälsa. Om ungdomar 

utsätts för anaerob träning vid tidig ålder, finns det risk att de blir utbrända (Michalsik och 

Bangsbo, 2004). 

Aerob träning innefattar den fysiska aktivitet då kroppen ligger under den så kallade 

mjölksyretröskeln. Den här typen av träning går att hålla på med under en längre tidsintervall, 

jämfört med den anaeroba, då belastningen på kroppen inte är lika hög. Under aerob träning 

ligger pulsen mellan 65%-90% av maxpulsen, beroende på vilken typ av aerob träning som 
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efterfrågas. Den aeroba träningen delas in i tre olika nivåer, beroende på intensitet, de tre är 

lågintensiv, medelintensiv och högintensiv. Lågintensiv innefattar raska promenader, cykling 

eller lättare typ av jogging. Michalsik och Bangsbo beskriver den medelintensiva (2004) som 

en mer intervalliknande aktivitet som pågår under en längre tid då intensiteten inte är så hög, 

som exempel tar de olika bollspel. Vid den högintensiva typen bör träningspassen ligga högst 

på 30 minuter och exempel här är intervallträning. Det vill säga då kroppen är fysiskt aktiv 

under en period för att sedan återhämta sig, för att därefter återigen anstränga sig. Den aeroba 

typen av fysisk aktivitet är den som bör genomsyra de flesta träningsformerna. Fördelarna 

med den här typen är att kroppen återhämtar sig snabbare, samt att uthålligheten ökar hos 

individen samt att kroppen återhämtar sig snabbare vid hårdare fysisk ansträngning 

(Michalsik och Bangsbo, 2004). Exempel på motionsformer som kan inkluderas i den här 

typen av träning, är raska promenader, cykling, simning, jogging och friluftsliv (Faskunger 

och Hemmingsson, 2005).  

Styrka 

Det finns en rad olika sätt att träna styrka på, exempelvis pass till musik så som bodypump, 

cirkelträning och styrketräning på gym. Gemensamt för de här är att de medför goda effekter 

på kroppen, då risken för skador och värk minskar. Stefan Wiking och Johan Lindström 

skriver i Idrott motion & hälsa (2005) om det här och menar vidare att studier visar att risken 

för olika sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och fetma minskar vid 

styrketräning. 

Rörlighet 

Rörlighetsträning är en träningsform som används för att öka avståndet mellan musklernas 

ursprung och fäste. Exempel på olika rörlighetstyper är olika uppvärmningsövningar som görs 

före fysisk aktivitet som tänjning och efter densamma så som stretching. Eftersom en vanlig 

bieffekt vid kondition och styrketräning är stelhet och minskad rörlighet, är det viktigt att 

ägna sig åt rörlighetsträning (Wiking och Lindström, 2005). 

Koordination 

När rörelser synkroniseras tillsammans kallas det koordination. Koordination handlar om 

samspelet mellan nerver och muskler. Genom att ha en god koordinativ förmåga, blir tekniken 

i exempelvis löpning eller styrketräning bättre, vilket bland annat medför att risken för skador 

minskar. Koordination är något som går att träna upp genom exempelvis rörelse till musik, då 

kroppens rörelser samspelar. Koordination tränas lättast upp i en tidig ålder då kroppen 

utvecklas och rörelsemönster sparas i hjärnan (Wiking och Lindström, 2005).  
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2.2.2 NÄR SKA FYSISK AKTIVITET UNDVIKAS? 

Fysisk aktivitet främjar inte alltid hälsan. Vid infektioner som förkylningar, feber och övre 

luftvägsinfektioner, kan fysisk aktivitet medföra allvarliga komplikationer för individen. Har 

en infektion redan utvecklats i kroppen kan aktiviteter som kondition och styrketräning, 

stimulera infektionen att utveckla sig och förvärra den fysiska hälsan (Friman i Ståhle 2008). 

Andra situationer där fysisk aktivitet bör undvikas är när individen stöter på symtom som inte 

brukar yttra sig för personen i fråga. Exempel på sådana symtom är yrsel, smärta vid bröstet 

eller att hjärtat slår oregelbundet. Uppstår några av de här komplikationerna, finns det risk att  

hjärtat utsätts för negativa följder. I de här situationerna är det av högsta prioritet att avbryta 

träningen och uppsöka läkare (Friman i Ståhle 2008). 

2.3 Kostens påverkan 

”Kost och motion är två sidor av samma mynt – båda styr energibalansen och därmed vår 

vikt och hälsa.” 

  Faskunger och Hemmingsson Vardagsmotion (2005) s.132:1-2 

Precis som citatet ovan beskriver, finns det ett klart samband mellan matvanor och fysisk 

aktivitet för att uppnå en god hälsa. Kostens viktigaste funktion är att transportera  

näringsämnen till kroppens alla celler. Den föda vi stoppar i oss fungerar som ett bränsle som 

måste tillföras kroppen för att vi ska klara av att leva. Energibehovet är väldigt 

individrelaterat beroende på hur fysiskt aktiv personen är. En människa som är fysiskt aktiv 

kräver mer energi än en person som är fysiskt inaktiv, beroende på att kroppen förbrukar 

energi vid hårt arbete (Wiking och Lindström, 2005).  

2.3.1 ENERGIÄMNEN 

För att kroppen ska fungera, måste de tre energiämnena fett, kolhydrater och protein tillföras. 

Nedan följer en kortare beskrivning av var och en: 

Fett 

Fett är den mest energigivande av de tre ovan nämnda näringsämnena. Fettet fungerar bland 

annat som skydd för de inre organen och bidrar också att stärka upp cellerna. Det är 

nödvändigt att tillföra kroppen med fett, speciellt med Omega 3 och Omega 6 eftersom inte 

kroppen kan tillverka de här fettsyrorna själv. Några av de viktigaste fettkällorna är fisk och 

vegetabiliska oljor skriver Asker Jeukendrup och Michael Gleeson i Idrottsnutrition för bättre 

prestation (2007). 
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Kolhydrater 

Kolhydrater fungerar som energikälla till cellerna och dessutom så lagras kolhydrater i levern 

och fungerar som en energireserv. Kolhydrater spelar en avgörande roll som bränsle vid 

fysisk aktivitet, då det är det energiämne som förbränns först. Det finns snabba och 

långsamma kolhydrater. De snabba kolhydraterna ger en snabb blodsockertopp med ett 

efterföljande blodsockerfall, exempel på snabba kolhydrater är godis och läsk. De långsamma 

kolhydraterna ger en jämnare blodsockernivå under en längre period och ger bättre 

koncentrationsförmåga, exempel på långsamma kolhydrater är produkter med hela korn så 

kallade fullkornsprodukter som pasta och bröd (Jeukendrup och Gleeson, 2007). Ett 

medvetande om kolhydrater och dess effekt på kroppen, gör att individen kan maximera sin 

fysiska prestation genom rätt mängd och typ (Wiking och Lindström, 2005).   

Protein 

Protein är kroppens byggstenar och är det som bygger upp kroppens muskler. Protein hjälper 

också till med syretransporten i kroppen. När kroppen utsätts för en extrem fysisk 

ansträngning används också protein som bränsle. Protein finns i både animaliska och 

vegetabiliska livsmedel, som kött, fisk och ägg (Wiking och Lindström, 2005).  

2.3.2 REKOMENDATIONER AV NÄRINGSINTAG 

Gemensamt för alla människor, både fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva, är att alla måste äta 

allsidig och näringsriktig kost för att uppnå bästa möjliga välmående (Wiking och Lindström, 

2005). Den energimängd som en person bör få i sig under en dag varierar kraftigt beroende på 

kön, ålder, fysisk aktivitet och kroppsstorlek. Ungdomar i 15-17 årsåldern bör enligt 

livsmedelsverket få i sig mellan 2000 och 3000 kcal per dygn. Om inte kroppen får i sig den 

ovan angivna mängden av energi, kan det hämma kroppens tillväxt och bromsa dess 

utveckling. I ett längre perspektiv kan det här vara skadligt för individen och värsta fall leda 

till kostrelaterade sjukdomar såsom anorexi och bulimi menar Abrahamsson m.fl. i 

Näringslära för högskolan (2006).  

Enligt livsmedelsverkets rekommendationer om dagligt intag av energi, så ska varje individ 

försöka att anpassa sig efter följande rekommendationer: 

 Fett bör ligga runt 30 E%, varav max 10 E% bör komma från mättade fetter.  

 Kolhydratsintaget bör ligga runt 55 E% av det dagliga energiintaget.  

 Protein rekommenderas att ligga på 15 E% av det dagliga energiintaget (www.slv.se 

2009-04-20). 

http://www.slv.se/
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2.3.3 FÖRÄNDRINGAR I KOSTVANOR  

Under de senaste decennierna har enkla sockerarter ökat drastisk i vår kost i jämförelse med 

för 100 år sedan. En svensk ungdom får idag i sig cirka 50 kg rent socker varje år, vilket är en 

kraftig ökning jämfört med tidigare generationer. Det här är något som kommer att få stora 

konsekvenser för folkhälsan på sikt, då det ökade intaget av enkla sockerarter enligt bevisade 

studier ger ökad risk hjärt- kärlsjukdomar, övervikt och diabetes typ 2. Under de senaste 30 

åren har det skett stora förändringar i innehållet i de livsmedel som säljs ute i butikerna. Från 

att ha varit naturliga råvaror utan tillsatser, så ser vi idag en kraftig ökning av produkter som 

innehåller tillsatt socker (Jeukendrup och Gleeson 2007).  

De svenska ungdomarna har gjort kraftiga ökningar i intag av sockerhaltiga drycker, som läsk. 

Enligt Jeukendrup och Gleeson (2007) har svenska ungdomar gått från att 1980 dricka 85 ml 

läsk per dag till att år 2001 inta 260 ml per dag. En av följderna med det här är att intaget av 

mjölk har minskat i samma takt som läskkonsumtionen har stigit. För den enskilda individen 

innebär det här rent konkret att mängden kalcium inte kommer upp i det rekommenderade 

intaget som livsmedelsverket har fastslagit. Det innebär dessutom att sockerkonsumtionen 

ökar och på sikt blir konsekvenserna att ungdomar kan få svårigheter att utöva fysisk akt ivitet 

i tillfredställande grad. Det här på grund av att kroppen inte får den mängd kalcium som en 

ung människa är i behov av, vilket exempelvis kan leda till benskörhet och fetma. 

 

2.4 Skolans ansvar 

2.4.1 LÄROPLANSTILLÄGG 

Den 27 februari 2003 kom ett tillägg i den svenska läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna, som presenteras i bakgrundsdelen av arbetet. 

Rent praktiskt innebär det här tillägget att skolan har ansvar att erbjuda alla elever 

regelbunden fysisk aktivitet. Det gäller utanför ämnet idrott och hälsa, då den fysiska 

aktiviteten skall genomsyra alla ämnen i skolan. Rörelsen och den fysiska aktiviteten ska vara 

30 minuter varje dag (Ericsson, 2005). Skolan har haft problem med att hitta dagliga 

aktiviteter utanför ämnet idrott och hälsa, det är viktigt att pedagogerna motiverar eleverna i 

en positiv anda (Wolmesjö, 2006).   
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Varför tillägg? 

Barn och ungdomar spenderar allt mer tid framför TV och andra tekniska hjälpmedel. 

Samtidigt visar studier att stillasittande och inaktivitet hos ungdomar ökar hälsofarorna. 

Eftersom det handlar om ungdomar får skolan givetvis en viktig uppgift när det gäller att 

motverka inaktiviteten hos ungdomar (Wolmesjö, 2006).  

Ericsson (2005) skriver att ämnet idrott och hälsa har ett stort ansvar att hjälpa elever som är 

fysiskt inaktiva och uppmuntra till ett mer aktivt liv. Antalet timmar som ämnet förfogar över 

har kraftigt minskat under senare tid. I mitten av det förra seklet hade idrottslärarna fyra 

gånger mer tid att disponera än vad som är fallet idag. Idrottsundervisningen i skolan 

minskade under 1990-talet med drygt 250 timmar och ligger idag runt 500 timmar under 

grundskolan. 

Skolan är ett forum där alla elever och föräldrar går att nå och kan få stora kunskaper om 

exempelvis hälsa. Med det här som bakgrund går det att se skolan som en viktig plats för att 

synliggöra hälsofrågor. Ericsson skriver att det behövs en ökad kunskap om hur de olika 

aktiviteterna ska organiseras. De frågor hon vill belysa är framförallt, vilken personal som ska 

genomföra arbetet samt hur de inaktiva kan göras mer medvetna (Ericsson, 2005).  

Ericsson skriver i artikeln Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, räcker det? om 

skolverkets rapport från 2003. Den handlar om att undervisningen i idrott och hälsa måste 

förbättras, där tydligare fokus läggs på att öka elevernas hälsokunskaper. Det åsyftar till att 

öka intresset för fysiskt aktivitet samt att belysa fördelarna med vad det innebär. Rapporten 

delger även vikten av att anpassa undervisningen till elevens individuella behov. Vidare går 

det att utläsa av rapporten att de elever som uppskattar undervisningen i idrott och hälsa mest, 

är de som redan är fysiskt aktiva på fritiden. De elever som däremot inte är aktiva på fritiden, 

får inte heller samma utbyte av ämnet. I en slutrapport från 2005 gör Skolverket också 

gällande att rekommendationen om 30 minuters fysisk aktivitet om dagen, inte uppnåtts till en 

tillfredsställande grad på många skolor i Sverige. Skolverket skriver vidare att många inte ens 

hade uppmärksammat rekommendationen. Varje skola får själva lägga upp verksamheten och 

det stora syftet är att fler ungdomar ska vara fysiskt aktiva (www.idrottsforum.org 2009-03-

23). 

http://www.idrottsforum.org/
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2.4.2 FYSISK AKTIVITET OCH LÄRANDE 

En ytterligare fördel med fysisk aktivitet är att den även stimulerar lärande. Genom att vara 

fysisk aktiv stimuleras olika känslor i kroppen. När det här sker ökar lusten för individen att 

lära sig nya saker (Wolmesjö, 2006).  

Ingegerd Ericsson skriver i sin avhandling Koncentration, motorik och skolprestation (2003) 

om sambandet mellan motorisk träning och skolprestation. Hon pekar på det faktum att 

studier visar att prestationsförmågan ökar i matematik och svenska då individen är fysiskt 

aktiv. Vidare anser Ericsson (2003) att skolan borde uppmärksamma läroplanens goda 

intentioner i en högre utsträckning, om att ge ungdomar mer fysisk aktivitet för att på så sätt 

öka inlärningsförmågan. 

I studien Enkla fysiska rörelser i klassrummet minskade bullret från storstadsljud till 

restaurangsorl (2004), skriver Torsten Norlander om hur den fysiska aktiviteten påverkar 

klassrumsmiljön. Hans forskning visar att eleverna uppvisar ett lugnare förhållningssätt i 

klassrummet efter det att aktiviteterna utförts.  

Wolmesjö (2006) har gjort en intervjustudie, där hon undersöker lärarnas perspektiv och 

synpunkter på rörelseaktivitet och lärande. Majoriteten av de lärare som tillfrågades i 

underökningen upplevde att rörelseaktiviteterna hade positiva effekter på eleverna och deras 

lärande.    

 

2.4.3 HUR FYSISK AKTIVITET KAN INTEGRERAS I ANDRA ÄMNEN  

I och med tillägget från 2003 då rekommendationer om ökad fysisk aktivitet tillkom, har det 

tillkommit nya rön för skolorna. Forskning och studier har gett mer konkreta tips och exempel 

på hur den fysiska aktiviteten kan integreras med de andra ämnena förutom idrott och hälsa. 

Ny litteratur har tillkommit för att underlätta och ge förslag på hur integrering kan ske på 

bästa sätt. Den nya forskningen fokuserar i mångt och mycket på de tidigare skolåren och 

viktiga bitar är sambandet mellan motorik och inlärning (Ericsson, 2005).   

Ann-Charlotte Berneskog belyser i sin bok Fysisk aktivitet genom hela skoldagen (2006) hur 

pedagogerna kan använda sig av naturen och de resurser som finns där. Hon ger exempel på 

hur det här kan utövas rent praktiskt och menar på att naturen och de förändringar som sker 

under de olika årstiderna är en utmärkt skådeplats för lärande.  
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2.4.4 FÖRSLAG PÅ ÄMNESINTEGRATION 

Matematik 

Berneskog (2006)  menar att matematik är ett utmärkt ämne att integrera med fysisk aktivitet, 

då det exempelvis går att använda sig av en boll och kombinera det med diverse 

räkneövningar. Hon skriver att genom den här typen av övningar avdramatiseras matematiken 

och sätts in i ett sammanhang där den blir mer begriplig och där eleverna mer konkret förstår 

hur kunskapen kan användas rent praktiskt.  

NO/SO/Bild 

Genom att vara ute i naturen och samla på sig olika tillgångar som naturen har att erbjuda, 

som bergarter i form av stenar eller växter och blommor får eleverna fysisk aktivitet samtidigt 

som de lär sig. Genom ämnet bild kan eleverna sedan måla av de föremål som de har funnit 

och kan då också förslagsvis vara ute i naturen (Berneskog, 2006).  

Idrottsföreningars insats 

Vissa idrottsförbund har också varit med och bidragit till utomhuspedagogiken och kommit 

med konkreta idéer. Ett av förbunden är Orienteringsförbundet, som tillsammans med SISU 

utformat Skogsäventyret. Skogäventyret är en skrift som ger kunskap om djur och naturen och 

som dessutom ger eleverna kart- och kompasskunskaper (www.skogsaventyret.se 2009-04-

17).  

2.5 Nytänkande med fysisk aktivitet 

2.5.1 BUNKEFLOMODELLEN 

1999 startade ett projekt i Bunkeflo utanför Malmö, där syftet var att öka den fysiska 

aktiviteten hos ungdomar.  Bakgrunden till att projektet startade var bland annat den ökade 

passiviteten bland folket och den ökade mängden sjukskrivningar (Ericsson, 2005).   

Varje skoldag förlängdes med 45 minuter och idrottslektioner ökade, från tidigare två till tre 

lektioner per vecka. Dessutom inleddes samarbete med diverse idrottsföreningar som kom till 

skolan och ansvarade för två lektioner per vecka. Bland de barn som börjar förs ta klass så 

ingår en timme fysisk aktivitet om dagen som obligatorisk undervisning på schemat, för att 

främja barnens hälsa (www.bunkeflomodellen.com 2009-04-17).  

Intresset för Bunkefloprojeket har visat vara stort och det här har inneburit att en modell har 

växt fram, Bunkeflomodellen. Den syftar till att sprida den kunskap och de erfarenheter som 

projektet inneburit vidare till andra skolor i landet (www.bunkeflomodellen.com 2009-04-17).  

http://www.skogsaventyret.se/
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Bunkeflomodellen handlar om att vänja människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet vid 

ett nytt beteende, där rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del av vardagen. Genom en 

förändrad livsstil förbättras folkhälsan och på sikt gynnas samhället i stort 

(www.bunkeflomodellen.com 2009-04-17). 

2.5.2 BETEENDEFÖRÄNDRING 

För att arbeta med fysisk aktivitet är det av vikt att kunna förstå hur människor utvecklas när 

det går från fysisk inaktiv till fysiskt aktiv. Anita Wester skriver i Ståhle (2008) om olika 

stadium som en människa måste gå igenom när det gäller att förändra sitt beteende. Hon 

belyser den transteoretiska modellen som innebär att en människa genomgår sex olika steg för 

att bli fysisk aktiv. 

1- Förnekelsestadiet: här befinner sig de inaktiva människorna eller de som inte har några 

ambitioner att förändra sin situation. Anledningen kan bland annat vara okunskapen 

om fördelarna med fysisk aktivitet eller tidigare misslyckande att bli mer aktiv.  

2- Begrundandestadiet: här befinner de som inte är aktiva men som har som ambition att 

ändra sina livsvanor. Här ställs individen inför ett val att göra något åt sin situation 

eller fortsätta att vara inaktiv.  

3- Förberedelsestadiet: I det här stadiet förbereder individen sig på att bli fysiskt aktiv 

inom en månad.  

4- Handlingsstadiet: I det här stadiet finns de som regelbundet varit fysiskt aktiva i sex 

månader, dock har de inte genomgått en hel förändring. Det är av vikt att förstå att 

beteendet tar tid att etablera.  

5- Aktivitetsstadiet: Här finns de som varit fysiskt aktiva i mer än sex månader, fokus 

läggs på de fördelar som fysisk aktivitet innebär, vilket de har tagit del av från de 

tidigare stadierna.  

6- Vidmakthållandestadiet: Här har individen vant sig vid ett beteende av fysisk aktivitet 

och går då inte tillbaka till den inaktiva livsstilen. Beteendet är så fast att det utförs 

som rutin utan att tänka efter vad som görs (Wester i Ståhle 2008). 

 

Beteendeförändring och Bunkeflomodellen  

När ett nytt beteende ska introduceras gör det allt som oftast utifrån den ovan nämnda 

modellen. Precis som modellen understryker är det flera olika steg som måste genomföras för 

att beteende ska bli en permanent rutin i vardagen (Wester i Ståhle 2008). Ett exempel på en 
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förändring är att gå från att vara fysiskt inaktiv till att bli fysiskt aktiv. Bunkeflomodellen 

jobbar efter att få människor att ändra sitt beteende och förhållningssätt till fysisk aktivitet.  

Redan vid ett tidigt stadium i livet appliceras modellen på barn och ungdomar och de får med 

sig värderingar som de sedan bär med sig genom livet (www.bunkeflomodellen.com 2009-04-

17).   
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

I den här undersökningen används en kvantitativ metod för att nå empirin. Det här har skett 

genom enkätundersökning på två skolor där 158 elever i åldrarna 15-17 år har tillfrågats. 

Målet med det här examensarbetet är att undersöka en stor grupp elever för att kunna se 

tendenser och därför passar den kvantitativa metoden bäst för den här studien. Den 

kvantitativa metodens fördelar överväger den kvalitativas i den här studien. 

När det gäller den kvantitativa undersökningen, handlar den här metoden om korta och 

konkreta svar utan tilläggsinformation, ett exempel på en undersökning är enkät. Alan 

Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) om fördelar med 

enkätundersökning. Ett exempel är att en stor grupp kan undersökas samtidigt. Enkäter kan 

också lättare anpassas efter gruppens behov, det vill säga tydliga formuleringar som passar 

den specifika målgruppen. Ett annat plus med den kvantitativa metoden är också det faktum 

att det är möjligt för deltagarna att vara anonyma. Det här leder förhoppningsvis till att mer 

ärliga svar ges samt att det inte ofredar på individens integritet.  

Det finns också nackdelar med den kvantitativa metoden, Bryman (2002) nämner bland annat 

att ingen relation mellan de som undersöker och den som blir undersökt byggs upp. Det här 

kan leda till att frågorna missuppfattas eller blir överhoppade, det är därför väldigt viktigt att 

enkäterna är enkla och tydliga. Vidare så går det heller inte att få utvecklande och djupgående 

svar och det kan också upplevas som en stressande miljö då kamraterna gör enkäten samtidigt.  

En alternativ metod hade varit att använda sig utav kvalitativa intervjuer. När det gäller 

kvalitativ metod så menar Alan Bryman (2002) att inga generella slutsatser kan dras eftersom 

bara ett fåtal tillfrågas. Fördelarna med den här metoden är att djupa svar kan ges, en längre 

dialog kan också inledas mellan intervjupersonerna och den/de som intervjuar. Vidare är en 

klar fördel att en kvalitativ undersökning leder till mer djupgående fakta (Bryman 2002). En 

annan fördel med intervjumomentet är också att eleverna inte har någon annan att rådfråga om 

svaren.  När det gäller nackdelar med den här intervjumetoden, så kan det vara så att vissa 

deltagare kan känna sig blyga i en främmande situation, där de inte få vara anonyma. 

Dessutom kan det av vissa kännas obekvämt att öppna sig för en relativt okänd person.  
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De enkäter som har gjorts speglar en mycket liten del av alla ungdomar i Sverige. Trots det 

kan det ändå vara intressant att se olika mönster hur elevernas motionsvanor ser ut samt hur 

de ställer sig till fysisk aktivitet samt kost.   

3.2 Urval 

De elever som har tillfrågats går på två olika skolor, dels på en privat gymnasieskola, där 86 

respondenter fanns och dels på en kommunal grundskola, där 72 respondenter fanns. Det gör 

att resultatet går att generalisera till de skolorna, resultatet kan även tänkas kunnas appliceras 

på andra skolor runt om i Sverige (Bryman, 2002).  

När undersökningen gjordes användes ett bekvämlighetsurval, anledningen till det här var att 

respondenterna befann sig på närliggande skolor. De elever som valdes ut gick i nionde klass 

samt första året på gymnasiet och anledningen till det här urvalet var den litteratur där bland 

annat Engström (2000), påvisar att många ungdomar slutar med föreningsträning i den här 

åldern. 158 elever fanns tillgängliga i den här åldersgruppen på de båda skolorna.   

3.3 Tillvägagångssätt 

När enkäten utformades valdes en utgångspunkt i den teori som hade bearbetats, för att på så 

sätt tydligt ha frågor som utgår från tidigare forskning. Anledningen till det här var att en 

helhetsbild utifrån den problemformulering som presenteras i arbete t skulle göras. När 

enkäten besvarades av eleverna fanns författarna närvarande för att svara på eventuella frågor 

och se till att alla 158 enkäterna samlades in.  

3.4 Bearbetning av analys 

Efter det att det empiriska materialet hade samlats in skedde en sammanställning av de båda 

skolorna var för sig. Därefter räknades de båda skolornas resultat ihop och sammanställdes till 

ett dokument. Empirin presenterades i form av diagram, för att på bästa sätt kunna utläsa 

resultatet angavs svarsalternativen i procent. En ytterligare anledning till det här valet var att 

antalet elever som svarade på enkäten var olika på de två skolorna.  

3.5 Etiskt förhållningssätt 

När enkäterna lämnades ut poängterades det för eleverna att fullständig anonymitet gäller. Det 

här innebär att deras svar behandlas konfidentiellt och sedan presenteras gemensamt. På 

enkäten gick det heller inte att skriva namn eller kön, för att anonymiteten skulle stärkas 

ytterligare. Bryman (2002) pekar på några punkter som är väldigt relevanta att ha i åtanke när 

undersökningar görs. Han menar att deltagarna måste uppleva att resultatet behandlas 
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konfidentiellt samt att en anonymitet garanteras. Dessutom menar han att deltagarna, i det här 

fallet i enkäten, ska känna en frivillighet och deras integritet värnas.  

3.6 Induktion och deduktion 

Olika teorier om ungdomars motion och kostvanor har studerats och därefter har empiriskt 

material samlats in. När det empiriska materialet sedan sammanställdes användes den 

deduktiva metoden. Med deduktion menas att det försöks tänkas logiskt, när det här 

arbetssättet används försöker författaren att resonera utifrån några redan dragna slutsatser och 

på så sätt komma fram till ett resultat. Bryman (2002) skriver att vid deduktion bevisas en 

slutsats från ett generellt påstående. Deduktion var det arbetssätt som valdes i undersökningen 

eftersom ett resonemang kring redan dragna slutsatser skulle göras.  

Han förklarar vidare att induktion till skillnad från deduktion är att börja studera kring en 

fråga själv, och utifrån sig själv komma fram till generella påståenden med andra ord 

motsatsen till deduktion (Bryman, 2002). 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Vi valde att vara med när enkäten besvarades, för att på så sätt k unna svara på eventuella 

frågor och undvika missförstånd. Bryman (2002) menar att genom övervakning av 

undersökarna vid genomförandet, ökar validiteten. I det här fallet var validiteten hög då 

samtliga enkäter som delades ut också lämnades in, samtliga frågor som skulle besvaras blev 

besvarade.  

När tillförlitligheten undersöks används begreppet reliabilitet. När två skolor undersöktes går 

resultatet att generaliseras till just de här två men inte på övriga skolor i landet (Bryman, 

2002). Bryman förklarar vidare att reliabilitet är den fråga som rör huruvida resultatet skulle 

bli detsamma om undersökningen genomfördes igen. Dessutom skriver han att reliabilitet 

också berör påverkan från slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman, 2002). Hade 

undersökningen gjorts om på samma skolor hade resultatet troligen blivit detsamma. Det går 

däremot inte dra några generella slutsatser som innefattar andra skolor än de som deltog i 

undersökningen. 

3.8 Metodkritik 

När en undersökning av den här typen sker är det av stor vikt att poängtera att inga generella 

slutsatser för hela landet kan dras. Eftersom elever från två skolor har deltagit kan inte 

resultatet appliceras på alla elever i 15-17 årsåldern. Däremot går det att se tendenser genom 

undersökningen. 
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4. Resultat 

158 enkäter delades ut och samtliga lämnades in igen och alla frågor var besvarade. Värt att 

poängtera är att åtta elever uppgav att de inte ägnade sig åt någon fysisk aktivitet på fritiden 

och därför har de inte besvarat fråga två och tre. På de här frågorna besvarade därför 150 

elever frågorna. I presentationen kommer det att finnas tre diagram per fråga som 

sammanställts efter det empiriska material som samlats in. Resultatet sammanställdes 

gemensamt och det sker även en presentation av de båda skolorna för sig. Diagrammen 

presenteras i tur och ordning, gemensamt, gymnasiet och grundskolan.  

Elevers vanor när det gäller fysisk aktivitet på fritiden 

Figur 1.1 

Undersökningen visade att den aktivitet som eleverna ägnade sig mest åt är föreningsträning. 

Det här alternativet inkluderar Gym, klubb/lag, Friskis och Svettis och dylikt och valdes av 

60,1% av de vi frågade. Promenad var det alternativ som valdes av näst flest, då 46,8% 

uppgav att de ägnade sig åt det. Annan fysisk aktivitet ägnade sig drygt en tredjedel av de 158 

som svarade på enkäten. 29,1% ägnade sig åt jogging medan 22,7% uppgav att de går eller 

cyklar till skolan. Av de 158 som deltog i vår studie uppgav 5%  att de inte ägnade sig åt 

någon av de ovanstående fysiska aktiviteterna.  
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Figur 1.2 

På den gymnasiala privatskolan var föreningsträning det alternativ som valdes av flest, 74%. 

44% uppgav att de ägnade sig åt promenad medan 36% sysslade med jogging. Två alternativ 

fick lika många svar och de var går eller cyklar till skolan och annan fysisk aktivitet. De båda 

alternativen valdes av en knapp tredjedel, 31%. Fyra av de 86 som deltog i undersökningen 

uppgav att de inte ägnade sig åt någon av de ovanstående nämnda fysiska aktiviteterna. 

Figur 1.3 

På den kommunala grundskolan var promenad det alternativ som valdes av flest, då hälften av 

de tillfrågade uppgav att de ägnade sig åt den aktiviteten. Föreningsträning valdes av 43% 

medan  annan fysisk aktivitet valdes av 41,7%. Ungefär en femtedel (20,8%) av 

niondeklassarna vi frågade angav att de ägnade sig åt jogging. Var åttonde elev i vår studie 

(12,5%) går eller cyklar till skolan. 4 av de 72 tillfrågade uppgav att de inte ägnade sig åt 

någon av de ovanstående nämnda fysiska aktiviteterna. 
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Antalet träningstillfällen där eleverna utövar fysisk aktivitet   

Figur 2.1 

Det alternativ som valdes av flest var 3-4 ggr/vecka, vilket 31,3% angav. 5-6 ggr/vecka och 7-

8 ggr/ vecka var de som valdes därefter, då 24% respektive 22% uppgav de här alternativet. 

21 personer (14%) aktiverarade sig 1-2 ggr/vecka. 13 personer av de 150 (8,7%) som uppgav 

att de var fysiskt aktiva var det 9 ggr eller mer/vecka.  

Figur 2.2 

På den gymnasiala privatskolan uppgav en dryg tredjedel (34,1%) att de ägnade sig åt fysiska 

aktiviteter 7-8 ggr/vecka. 19 av de 82 som var fysiskt aktiva, var det 3-4 ggr/vecka, samma 

antal var det 5-6 ggr/vecka. 11% angav att de var fysiskt aktiva 9 ggr eller mer/vecka. Det 

alternativ som fick lägst antal svar var 1-2 ggr/vecka där 8,5% befann sig. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1-2 ggr 3-4 ggr 5-6 ggr 7-8 ggr 9 ggr eller 
mer

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1-2 ggr 3-4 ggr 5-6 ggr 7-8 ggr 9 ggr eller 
mer



26 
 

Figur 2.3 

På den kommunala grundskolan uppgav 41,2% av de fysiskt aktiva att de ägnade sig åt det här 

3-4 ggr/vecka och var således det alternativ som valdes av flest på skolan. Det alternativ som 

följde därefter var 5-6 ggr/vecka, där 25% av de tillfrågade befann sig. 14 av de 68 som 

uppgav att de var fysiskt aktiva, det vill säga 20,6%, var det 1-2 ggr/vecka. 5,8% angav att de 

var fysiskt aktiva 9 ggr/vecka eller mer.  

Elevers uppskattning av intensiteten under den fysiska aktiviteten 

Figur 3.1 

Ansträngande var det alternativ som valdes av en klar majoritet, då 96 elever (64%) uppgav 

att deras genomsnittliga träning var det. Därefter uppgav en knapp femtedel (19,3%) lätt 

ansträngande. Lugnt och väldigt lugnt uppgav ungefär 10%, med 7,3% respektive 2%. 

Extremt ansträngande ansåg elva elever av 150 att deras genomsnittliga träning var, vilket 

innebär 7,3%. 
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Figur 3.2 

81,7%  uppgav att deras genomsnittliga träning var ansträngande eller extremt ansträngande. 

Lätt ansträngande ansåg elva elever (13,4%) av de 82 fysiskt aktiva att deras genomsnittliga 

träning var. Mindre än 5% ansåg att deras genomsnittliga träning var lugn eller väldigt lugn.  

Figur 3.3 

En majoritet (58,8%) av de fysiskt aktiva bedömde sin genomsnittliga träning att vara 

ansträngande eller extremt ansträngande. En dryg fjärdedel (26,5%) uppgav lätt ansträngande 

medan 14,7% angav att deras träning i genomsnitt var lugn eller väldigt lugn.  
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Elevers uppfattning om motionens påverkan på hälsan 

Figur 4.1 

Diagrammet visar att över 90% ansåg att motionsvanorna var viktiga, mycket viktiga eller 

extremt viktiga för hälsan. 9% uppgav att de var ganska viktiga medan endast en av de 158 

inte ansåg att motionsvanorna alls var viktiga för hälsan.  

 

Figur 4.2 

Diagrammet visar att lite drygt 97% av de tillfrågade ansåg att motionsvanorna var viktiga, 

mycket viktiga eller extremt viktiga för hälsan. Endast 2,3% uppgav att de var ganska viktiga 

för hälsan. Ingen av de 86 tillfrågade på den gymnasiala privatskolan uppgav att hälsovanorna 

inte alls var viktiga för hälsan.  
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Figur 4.3 

Diagrammet visar att 81,9% av eleverna på den kommunala grundskolan ansåg att 

motionsvanorna var viktiga, mycket viktiga eller extremt viktiga för hälsan. 16,7% ansåg att 

de var ganska viktiga medan en elev av de 72 tillfrågade inte ansåg att de är alls viktiga för 

hälsan. 

Elevers uppfattning om kostens påverkan på hälsan 

Figur 5.1 

Diagrammet visar att en klar majoritet (72,2%) av de tillfrågade ansåg att kostvanorna var 

mycket viktiga (45%) eller extremt viktiga (27,2%) för att må bra. En knapp femtedel (19%) 

ansåg att kostvanorna var viktiga för att må bra medan 8,2% ansåg att de var ganska viktiga. 

En av de 158 som svarade på vår enkät, ansåg att de inte alls var viktiga. 
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 Figur 5.2 

På den gymnasiala privatskolan ansåg en klar majoritet (81,4%) av de tillfrågade att 

kostvanorna var mycket viktiga (51,2%) eller extremt viktiga (30,2%) för att må bra. 18,6% 

ansåg att de var ganska viktiga (7%) eller viktiga (11,6%). Ingen av de tillfrågade ansåg att 

kosten inte alls var viktig för att må bra. 

Figur 5.3 

På den kommunala grundskolan ansåg 61,1% av de tillfrågade att kostvanorna var mycket 

viktiga (37,5%) eller extremt viktiga (23,6%) för att må bra. 37,5% ansåg att de var viktiga 

(27,8% ) eller ganska viktiga (9,7%) medan en elev inte alls ansåg att kostvanorna var viktiga 

för att må bra. 
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Elevers uppskattning av de egna kostvanorna 

Figur 6.1 

Av de tillfrågade ansåg en klar majoritet (81,2%) att de hade bra (43,9%) eller mycket bra 

(37,3%) kostvanor. En dryg åttondel (12,6%) ansåg att de hade ganska bra kostvanor medan 

5% ansåg att deras kostvanor var dåliga. 1,2% ansåg att deras kostvanor var extremt bra. 

Figur 6.2 

En övervägande majoritet (81,4%) uppskattade sina kostvanor som bra (38,4%) eller mycket 

bra (43%). 12,8% uppskattade sina kostvanor som ganska bra medan 5,8% uppskattade sina 

kostvanor som dåliga. 
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Figur 6.3 

En övervägande majoritet (80,5%) uppskattade sina kostvanor som bra (50%) eller mycket 

bra (30,5%). 12,5% uppskattade sina kostvanor som ganska bra medan 4,2% uppskattade sina 

kostvanor som dåliga. 2,8% ansåg att deras kostvanor var extremt bra. 

Elevers kännedom om regeringens rekommendation om fysisk aktivitet utanför ämnet idrott 

och hälsa 

Figur 7.1 

Diagrammet visar att 38% kände till rekommendationen från regeringen medan 62% inte 

visste om den. 
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Figur 7.2 

På den gymnasiala privatskolan kände 39,5% till rekommendationen medan 60,5% inte kände 

till den. 

Figur 7.3 

På den kommunala grundskolan kände 36,1% till rekommendationen medan 63,9% inte kände 

till den. 

Elevers uppfattning om förekomsten av fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa 

Figur 8.1 

En majoritet (51,2%) ansåg att det förekom någon gång per termin. 39,2% ansåg att det aldrig 

förekom. 6,3% ansåg att det förekom varje vecka medan 3,3% ansåg att det förekom varje 

månad. Ingen av de tillfrågade upplevde att det förekom varje dag. 
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Figur 8.2 

En majoritet (54,7%) ansåg att det förekom någon gång per termin. 37,2% ansåg att det aldrig 

förekom. 3,5 % ansåg att det förekom varje vecka medan 4,6% ansåg att det förekom varje 

månad. Ingen av de tillfrågade upplevde att det förekom varje dag. 

Figur 8.3 

47,2%  av de tillfrågade ansåg att det förekom någon gång per termin. 41,7% ansåg att det 

aldrig förekom. 9,7% ansåg att det förekom varje vecka medan 1,4% ansåg att det förekom 

varje månad. Ingen av de tillfrågade upplevde att det förekom varje dag. 
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5. Analys av empiri 

Den första frågan i empirin syftade till att undersöka om eleverna ägnade sig åt några fysiska 

aktiviteter på fritiden och isåfall vilken typ av aktivitet som förekom. Endast åtta av de 158 

som tillfrågades uppgav att de inte ägnade sig åt någon fysisk aktivitet. Engström (2004) 

menar att många elever bara får fysisk aktivitet i samband med lektionen i idrott och hälsa en 

gång i veckan. Undersökningen visade att så inte var fallet på de skolor som tillfrågades.  

Empirin visade att av de elever som tillfrågades i enkäten, så ägnade sig 60,1% åt någon form 

av föreningsträning. Engström (2000) skriver att den spontanidrott som för några årtionden 

sedan var dominerande numera har övergått i mer organiserad form. Det här får också stöd i 

vårt resultat, då en klar majoritet uppgav att de ägnade sig åt föreningsträning på regelbunden 

basis.  

Danielsson och Janson (2003), menar att ungdomar idag i stor utsträckning inte ägnar sig åt 

fysisk aktivitet då den förlorar i konkurrens till TV och dataspelande. Undersökningen syftar 

inte till att undersöka TV eller datorvanor, dock går det att ut läsa att den fysiska aktiviteten 

inte har blivit utkonkurrerad av de tekniska hjälpmedlen då he la 95% av de tillfrågade 

sysslade med fysisk aktivitet på fritiden. 

Den andra frågan i enkätstudien syftade till att undersöka hur ofta ungdomarna sysslade med 

fysisk aktivitet som åsyftades i fråga ett, på fritiden. Faskunger och Hemmingsson (2005) 

belyser hur mycket fysisk aktivitet en individ behöver ägna sig åt varje dag för att minska 

risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar som exempelvis hjär t- och kärlsjukdomar, 

diabetes typ två samt fetma. Undersökningen visade att 45,3% är fysiskt aktiva mindre än fem 

gånger i veckan och det innebär att de rekommenderade 30 minuterna om dagen, som 

Faskunger och Hemmingsson (2005) skriver om, inte uppfylls. Genom lektionerna i idrott och 

hälsa får eleverna ytterligare 60 minuter fysisk aktivitet om dagen, som kompenserar 

ytterligare två dagar. 

Undersökningen visade att 52,7% uppgav att de är fysiskt aktiva mer än fem gånger per 

vecka, inkluderas idrott och hälsa lektionen så innebär det att de kommer upp till den 

rekommendation av fysisk aktivitet som Faskunger och Hemmingsson (2005) skriver om. 

På den kommunala grundskolan uppgav 38,2% att de är fysiskt aktiva minst 5 gånger per 

vecka. Eleverna på den gymnasiala privatskolan uppgav 68,3% på samma fråga, vilket är en 

skillnad på drygt 30%.  
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Med den tredje frågan ville vi undersöka hur ansträngande ungdomarna uppskattade sina 

fysiska aktiviteter. Vår undersökning visade att hela 83,3% uppskattade sin genomsnittliga 

träning som lätt ansträngande eller ansträngande. Enligt Michalsik och Bangsbo (2004) så bör 

ungdomar aktivera sig på en aerob nivå i sin genomsnittliga träning, då en anaerob träning i 

allt för stor utsträckning kan leda till utbrändhet. Den aeroba träningen innefattar enligt 

Michalsik och Bangsbo (2004) en lätt ansträngande eller ansträngande nivå och enligt vår 

studie låg en klar majoritet inom den här ramen.  

Elva av de 150 som svarade på frågan, uppskattade sin genomsnittliga träning som extremt 

ansträngande. En allt för ansträngande träning innebär enligt Michalsik och Bangsbo (2004) 

risk för utbrändhet och enligt undersökningen befann sig 7,4% i den här riskzonen.  

De båda skolorna som vi undersökte, visade inga större skillnader utan studien visade att 

eleverna på de båda skolorna bedömde ansträngningsnivån ganska lika. Den lilla skillnad som 

gick att utläsa är att på den kommunala grundskolan fanns en liten högre andel som ansåg sin 

träning som lätt ansträngande. En koppling går här att göra till fråga ett, där 50% på den 

kommunala grundskolan uppgav att de promenerade. Enligt Michalsik och Bangsbo (2004) 

ligger intensitetsnivå på promenader sällan på hög intensitetsnivå.  

Den fjärde frågan hade som syfte att undersöka elevernas syn på motionsvanornas påverkan 

på hälsan. Resultatet visade att över 90% av de 158 som vi tillfrågade uppgav, viktigt, mycket 

viktigt eller extremt viktigt på frågan hur de ansåg att motionsvanorna påverkad e hälsan. I 

teorin lyfter en rad författare som exempel Engström (2004) och Ericsson (2005) fram 

flertalet argument för fysisk aktivitet och studien visade att en kraftig majoritet av de som 

tillfrågades är medvetna om de positiva fördelar som motionsvanorna medför.  

Vidare visar empirin på vissa skillnaderna mellan de två skolorna som deltog i 

undersökningen. På den privata gymnasieskolan uppgav hela 97% att motionsvanorna var 

viktiga, mycket viktiga eller extremt viktiga och ingen uppgav att de inte alls var viktiga för 

hälsan. På den kommunala grundskolan uppgav däremot 81,9% att hälsovanorna var viktiga, 

mycket viktiga eller extremt viktiga för hälsan. Dessutom uppgav 1,4% att motionsvanorna 

inte alls var viktiga för hälsan. 

På den femte frågan ville vi undersöka hur eleverna ansåg att kosten påverkade hälsan. Mer 

än 90% av de vi frågade uppgav att kostvanor var viktiga, mycket viktiga eller extremt viktiga 

för hälsan. Wiking och Lindstöm (2005) skriver om sambandet mellan kost och välmående. 



37 
 

De menar att en god kosthållning har stora fördelar och påverkar individen i en positiv 

riktning. Eftersom bara en av de 158 deltagarna i vår studie uppgav att den inte alls ansåg att 

kostvanorna påverkade hälsan, så visade det på en god medvetenhet bland de tillfrågande när 

det gäller kosten och dess betydelse för hälsan precis som Wiking och Lindström (2005) 

påpekar.  

På den kommunala grundskolan ansåg 61,1% att de var mycket viktiga eller extremt viktiga 

medan eleverna som deltog på den privata gymnasieskolan uppgav 81,4% på samma två 

alternativ. En skillnad på lite drygt 20% mellan de båda skolorna.  

På den sjätte frågan ville vi undersöka hur eleverna som deltog i enkätundersökningen 

uppskattade sina egna kostvanor. Wiking och Lindström (2005) beskriver vilken inverkan 

kosten har på individen och att den fungerar som ett bränsle som krävs för att kunna utöva 

fysiskt arbete. Undersökningen visade att en klar majoritet uppskattade sina kostvanor som 

bra, mycket bra eller extremt bra.  

Jeukendrup och Gleeson (2007) skriver om förändringar i kosthållningen som påverkar 

individens hälsa negativt, då exempelvis den ökade mängden tillsatt socker i livsmedel bidrar 

till en ökad sjukdomsrisk. Vidare skriver de att ungdomars kostvanor har försämrats under de 

senaste decennierna. Vår undersökning visade dock att eleverna överlag ansåg sina egna 

kostvanor som bra, mycket bra eller extremt bra. Det visade att de elever som deltog i enkäten 

upplevde att de överlag hade goda kostvanor. 

Med den sjunde frågan ville vi undersöka hur väl eleverna hade insikt i skolverkets 

rekommendationer om 30 minuter extra fysisk aktivitet utöver lektionerna i idrott och hälsa. 

Skolverket presenterade i en rapport från 2005 att de svenska skolorna inte hade nått upp till 

de rekommendationer som fanns, i en tillfredsställande grad när det gäller den fysiska 

aktiviteten. Vidare uppgav skolverket att många inte ens uppmärksammat rekommendationen. 

Resultatet visade att 62% av de tillfrågade uppgav att de inte kände till rekommendationen 

som skolverket slog fast 2003.  

På den åttonde och sista frågan ville vi undersöka hur ofta eleverna upplevde att fysisk 

aktivitet bedrevs utanför ämnet idrott och hälsa. Resultatet i vår empiri visade att mer än 

hälften ansåg att fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa förekom någon gång per 

termin och nästan 40% ansåg att det aldrig förekom. Ingen av de som tillfrågades ansåg att 

fysisk aktivitet utanför idrott och hälsan förekom dagligen. 
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Ericsson (2005) skriver att skolorna har problem att integrera fysisk aktivitet i andra ämnen 

förutom idrott och hälsa. Det här är något som stärks i undersökningen, då ingen av de 158 

ansåg att fysisk aktivitet förekom dagligen. Det här innebär att skolverkets rekommendation 

om daglig fysisk aktivitet inte uppfylls enligt eleverna på de här skolorna.  

De båda skolorna visar en kraftig majoritet på de två första svarsalternativen, aldrig eller 

någon gång per termin. Som vi nämnt ovan så märks det tydligt att skolorna enligt elevernas 

utsago icke arbetade med de rekommendationer som skolverket fastslagit. 
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6. Diskussion 

Nedan kommer vi att diskutera resultatet av de frågor som fanns i enkäten och sätta de i 

förhållande till våra egna tankar samt den litteratur som presenterats i arbetet. Vi har valt att 

gå igenom fråga för fråga för att på så sätt lättare se en röd tråd.  

Elevers vanor när det gäller fysisk aktivitet på fritiden 

Den första frågan visade sig väldigt intressant och glädjande i det avseendet att endast åtta av 

de 158 vi tillfrågade uppgav att de inte ägnade sig åt någon fysisk aktivitet. Det är enligt vår 

uppfattning ett mycket positivt resultat, då exempelvis Engström (2004) menar att många 

ungdomar bara får fysisk aktivitet genom lektionerna i idrott och hälsa. Vi tycker att det är 

väldigt glädjande att en så stor del av de tillfrågade i vår enkät faktiskt ägnade sig åt fysisk 

aktivitet på fritiden.  

Genom vår enkätstudie kan vi se att föreningsträning är den mest dominerade formen att 

utöva fysisk aktivitet på. Det är glädjande att se och glädjande är också det faktum att många 

av eleverna visade upp en initiativförmåga. Med det här menar vi att många tog initiativ till 

fysiska aktiviteter som inte utfördes i organiserade former, exempel jogging och promenader. 

Det tycker vi är väldigt roligt att se, då teorin (Ericsson, 2005 och Engström, 2004) gav oss en 

annan mer negativ bild.  

En annan aspekt som vi tycker är viktig att belysa är den så kallade Nintendoeffekten som 

Danielsson och Jansson (2003) nämner i sin text. De menar att den nya teknik som har 

kommit fram under de senaste decennierna konkurrerat ut den fysiska aktiviteten i många fall. 

Vår studie hade inte som syfte att undersöka tekniska hjälpmedel men vi kan ändå utläsa att 

95% ägnade sig åt någon typ av fysisk aktivitet och det tycker vi ger en talande bild om att 

någon utkonkurrering är det inte frågan om på de skolor vi har undersökt. För a tt fortsätta med 

den här fina statistiken anser vi att det är av stor vikt att hela skolpersonalen påvisar de 

fördelar som finns med fysisk aktivitet.  

När vi ser på en jämförelse mellan de båda skolorna ser vi en del skillnader. Framförallt 

märks en skillnad när det handlar om aktiva inom föreningsträning, då den privata 

gymnasieskolan hade 30% mer aktiva jämfört med den kommunala grundskolan. 

Anledningen till den här skillnaden tror vi delvis kan bero på den idrottsprofilering som finns 
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på den privata gymnasieskolan samt utbudet på idrottsföreningar som finns på de båda 

orterna, då den privata gymnasieskolan finns på en betydligt större ort. 

Antalet träningstillfällen där eleverna utövar fysisk aktivitet   

Den andra frågan belyste hur ofta eleverna ägnade sig åt någon av de aktiviteterna som 

åsyftades i fråga ett. Enligt den litteratur vi tagit del av, bland annat Vardagsmotion (2005) 

och FYSS (2008), så behöver varje individ aktivera sig 30 minuter varje dag. Då idrott och 

hälsa bedrivs en gång per vecka a´ 60 minuter anser vi att det här är jämställt med två dagars 

dos av fysisk aktivitet. När vi granskar empirin ser vi att 45,3% av de tillfrågade inte 

uppnådde den rekommenderade kvot av fysisk aktivitet som finns. Det här tycker vi är 

oroväckande siffra och samtidigt tycker vi att det bör ställas hårdare krav på skolornas arbete 

kring fysisk aktivitet. Då riskerna med att inte vara fysisk aktiv är så uppenbara och 

fördelarna med att vara fysiskt aktiva är tydliga bör arbetet inte glömmas bort utan verkligen 

prioriteras av skolledningen.  

I en jämförelse mellan skolorna såg vi tydliga skillnader på antalet pass per vecka. Skillnaden 

var så stor som 30% till fördel för den gymnasiala privatskolan. Det finns några tänkbara 

anledningar, till den enligt vårt tycke, stora skillnader mellan de båda skolorna. En kan vara 

det faktum att den gymnasiala privatskolan till skillnad från den kommunala grundskolan, har 

en viss idrottsprofilering. Det yttrar sig i diverse valbara inriktningar av idrottslig karaktär 

som också erbjuder de här eleverna idrottsutövning inom den specifika idrotten på skoltid. En 

annan tänkbar anledning kan vara utbudet på orterna som nämndes i fråga ett, då den privata 

gymnasieskolan har ett betydligt större utbud av fysiska aktiviteter och föreningar i sitt 

närområde. 

Elevers uppskattning av intensiteten under den fysiska aktiviteten 

När vi studerar resultatet av vår empiri, går det att se en he l del glädjande delar på fråga tre. 

Enligt Michalsik och Bangsbo (2004) som tidigare presenterats, finns det risk för utbrändhet 

vid allt för hård träning i längre perioder. Uppskattar individen sin genomsnittliga träning som 

extremt ansträngande, så ligger den enligt oss i en klar farozon för att drabbas. Elva av de 150 

som aktiverade sig på fritiden uppskattade att deras genomsnittliga träning låg inom den här 

ramen. Vi anser att det är av stor vikt att lärare inom idrott och hälsa tydligt belyser de risker 

som finns med en alltför hård träning. Det är enligt oss väldigt betydelsefullt att ha vissa 

teoretiska moment där diskussioner förekommer och de konsekvenser som alltför hård träning 
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kan innebära, som ovan nämnda utbrändhet men även överträning och förslitningsskador för 

att räkna upp några. 

Glädjande med vårt resultat var just att så många låg inom ramen för lätt ansträngande eller 

ansträngande, vilket enligt vår mening visar på en god kunskap och ett sunt förhållningssätt 

till den fysiska aktiviteten. Eftersom 60,1% av de tillfrågade ägnade sig åt fysisk aktivitet 

inom en förening, är vår tolkning att många av de föreningar som eleverna aktiverades i hade 

bra kunskap på hur intensiteten bör vara för bästa välmående.  

I en granskning mellan de båda skolorna, ser vi på den här frågan inga större skillnader. Den 

största isåfall är valet av lätt ansträngande, som på den kommunala grundskolan valdes av 

26,5% medan av eleverna som deltog på den privata gymnasieskolan valde 13,4% samma 

alternativ. Det här visar sig också på alternativet ansträngande, som på den privata 

gymnasieskolan valdes av 73,2% medan samma svar valdes av 53% på den kommunala 

grundskolan. Vi tror att även här kan en anledning vara utbudet av idrottsföreningar, då nära 

50% av de tillfrågade på den kommunala grundskolan uppgav att de regelbundet ägnade sig åt 

promenader. Enligt Michalsik och Bangsbo (2004) uppnår individen sällan högintensiv nivå i 

samband med den här motionsformen. 

Elevers uppfattning om motionens påverkan på hälsan 

När vi granskar den fjärde frågan så ser vi glädjande siffror, då över 90% av eleverna som 

deltog i enkäten ansåg att motionsvanorna för hälsan är viktiga, mycket viktiga eller extremt 

viktiga. Vår tolkning av empirin är den att eleverna i stor utsträckning var medvetna om 

betydelsen av motion och vilka positiva effekter goda hälsovanor medför för den enskilda 

individen. Det här är väldigt positivt, då bland annat vår teori belyser de enorma fördelar som 

ett sunt förhållningssätt till motion innebär. Vi anser att det är av väldigt stor vikt att redan vid 

en tidig ålder belysa för eleverna om de enorma fördelar som fysisk aktivitet har på hälsan 

och välmåendet. Genom den här rutinen anser vi att lärarna bidrar till ett beteende som sedan 

eleverna har med sig genom livet.  

Jämför vi de båda skolorna som ingick i undersökningen, hittar vi en hel del intressanta saker 

som är värda att kommentera. På den privata gymnasieskolan uppgav 45,3% att 

motionsvanorna är extremt viktiga för hälsan medan samma fråga endast fick 13,9% på 

kommunala grundskolan. Det tycker vi är väldigt anmärkningsvärda skillnader, som vi ser en 

del tänkbara orsaker till. En tanke om de stora skillnaderna i empirin är att på den gymnasiala 
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privatskolan har träningslära varit ett obligatoriskt inslag i lektionerna i idrott och hälsa. 

Under de här lektionerna har fördelarna med en god hälsa tydligt belyst och nackdelarna med 

en inaktiv livsstil likaså. På den kommunala grundskolan förekom inte undervisning av 

liknande typ och det tror vi kan vara en av orsakerna till skillnaderna mellan skolorna. Vi 

tycker att det är väldigt viktigt att inslag som förekom på den privata gymnasieskolan, bör 

vara ett moment som genomsyrar undervisningen i idrott och hälsa oavsett stadium. Vi tror att 

om värderingar om ett sunt förhållningssätt till fysisk aktivitet tidigt blir ett återkommande  

inslag i undervisningen, så kan de här värderingarna enklare bli en del av tillvaron och även 

tydligare appliceras i vardagen. 

Elevers uppfattning om kostens påverkan på hälsan 

När vi studerar den femte frågans empiri går det att utläsa flera intressanta aspekter. Teorin 

belyser den tydliga kopplingen som finns mellan välmående och bra kostvanor. Där 

exempelvis Wiking och Lindström (2005) menar att det är av stor vikt att både ha kunskap om 

motions och kostvanor för att uppnå en god hälsa. Det här anser vi sker när individen får 

kunskap om de båda och ser ett samband mellan de här två och välmående. Med den här 

bakgrunden var det väldigt glädjande att se att mer än 90% av de elever som deltog i vår 

studie uppgav att kosten var viktig, mycket viktig eller extremt viktig för att må bra. Det här 

är väldigt glädjande statistik, då vi anser att det tyder på att eleverna var medvetna om att kost 

är viktigt för att individen ska må bra.  

Vår tolkning av enkäterna är att eleverna hade god insikt vad kostvanor kan få för följder på 

hälsan. Jeukendrup och Gleeson (2007) ger exempel på flera av de följder negativ 

kosthållning kan medföra. Det här anser vi att en kraftig majoritet av de elever som deltog i 

vår studie inte befann sig i när studien gjordes, eftersom de uppvisade en god förståelse för 

kostens inverkan på hälsan.  

När vi jämför den kommunala grundskolan med den privata gymnasieskolan, så går det att se 

intressanta skillnader. På den kommunala grundskolan ansåg 61,1% att de är mycket viktiga 

eller extremt viktiga medan eleverna som deltog på den privata gymnasieskolan uppgav 

81,4% på samma två alternativ. En skillnad på lite drygt 20% mellan de båda skolorna. Det 

här tror vi kan grunda sig på att den privata gymnasieskolan erbjuder kurser inom kostlära. 

Dessutom förekommer moment under lektionerna i idrott och hälsa, där sambandet mellan 

kost och välmående tydligt belyses. Det här tror vi gör att eleverna lättare ser ett tydligt 

samband mellan kost, fysisk aktivitet och välmående. På den kommunala grundskolan sker 
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inte en liknande integrering, vilket vi tror kan leda till att sambandet mellan kost, fysisk 

aktivitet och välmående inte framgår lika tydligt. En annan tänkbar anledning är att eleverna 

på den kommunala grundskolan är 15-16 år och därmed ungefär ett år yngre än de på den 

privata gymnasieskolan, där eleverna i år 1 är 16-17 år gamla. Om det här extra året har någon 

påverkan kan vi inte fastslå men klart är iallafall att de flesta rimligen borde ha slutbetyg i 

ämnet hem och konsumentkunskap som enligt läroplanen skall belysa kostens påverkan på 

god hälsa.  

Elevers uppskattning av de egna kostvanorna 

Studier visar att ungdomar idag har sämre kostvanor än tidigare generationer. Jeukendrup och 

Gleeson (2007) skriver om förändringar i kosthållning och belyser bland annat det ökade 

sockerintaget. Vi anser att den här frågan är väldigt relevant eftersom kost och fysisk aktivitet 

hänger ihop och påverkar varandra i stor utsträckning (Faskunger och Hemmingsson, 2005). 

Glädjande visade undersökningen att av de tillfrågade ansåg så många som 81,2% att de har 

bra eller mycket bra kostvanor.  

En anledning till det här positiva resultatet tror vi bottnar i det faktum att kostens betydelse 

för hälsan belyses väldigt kraftigt på de båda skolorna. Framförallt syns det här på den privata 

gymnasieskolan, där kostlära, som tidigare nämnts, finns som en valbar kurs. Dessutom 

förekommer teoretiska inslag om kost under lektionerna i idrott och hälsa. Vår uppfattning är 

att skolan arbetar för en beteendeförändring hos eleverna och ett ökat medvetande om kostens 

betydelse för välmåendet.  

Även på den kommunala grundskolan förekommer liknande inslag, bland annat inom hem 

och konsumentkunskap. Här läggs tydligt fokus på kostens inverkan på kroppen, snarare än de 

praktiska delarna såsom exempelvis matlagning.  

Vi tror att skolorna kan vara en bidragande orsak till det goda resultat som presenterades i 

undersökningen. Genom att argumentera för en god kosthållning och vikten av densamma, 

tror vi att eleverna skapar ett beteendemönster som följder med även efter avslutad skoltid.   

Elevers kännedom om regeringens rekommendation om fysisk aktivitet utanför ämnet idrott 

och hälsa 

Då studier visar att ungdomar idag har en allt mer stillsittande livsstil anser vi att det är av stor 

vikt att undersöka hur skolorna ser på den här rekommendationen från skolverket och hur väl 
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eleverna är medvetna om den. En anledning till att eleverna inte kände till de 30 minuterna 

om fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa tror vi grundar sig i att lärarna dels inte har 

fått full information från sina chefer. Det kan också finnas en osäkerhet hos många pedagoger, 

då det inte går att ta för givet att alla lärare har någon utbildning inom hälsoområdet. På grund 

av att situationen i många fall kan te sig så här, får inte heller eleverna någon information om 

tillägget och kan därför heller inte ha någon uppfattning om det. Det här anser vi är ett 

underbetyg för skolverket, då inte ens hälften av de som deltog kände till tillägget. 

Den gymnasiala privatskolan har ett intag av elever från hela landet medan den kommunala 

grundskolan har ett upptagningsområde inom samma kommun. Inom området för den 

kommunala grundskolan är det samma rektorsgrupp som styr och beslutar om lokala 

kursplaner och profilering för områdets skolor. Eleverna på den kommunala grundskolan 

kommer alltså i en väldigt hög grad från samma upptagningsområde och har med sig liknande 

värderingar även från tidigare skolår. Vi kan se att 26 av 72 kände till rekommendationen och 

då kan vi dra slutsatsen att fysisk aktivitet utanför lektionerna i idrott och hälsa inte är något 

som högprioriterades inom det här rektorsområdet. På den privata gymnasieskolan uppgav 34 

av 86 att de kände till rekommendationen och det här visar  att fysisk aktivitet utanför ämnet 

idrott och hälsa inte heller här högprioriterades. Tolkningen är dock lite svårare att göra, då 

eleverna kommer från olika delar av landet. Vi vill inte dra någon rikstäckande slutsats av den 

här frågan men det är intressant att poängtera att tendenserna pekar åt samma håll. Det här 

gäller både för grundskolan och även gymnasieskolan, som har ett intag från hela landet.  

Elevers uppfattning om förekomsten av fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa 

I vår teori belyser flera författare hur integrering av fysisk aktivitet konkret kan ske utanför 

ämnet idrott och hälsa. Ericsson (2005) skriver att mycket av materialet som berör ämnet är 

riktade mot de tidigare åren. Det här innebär också att många lärare som är verksamma på de 

senare åren och gymnasiet inte har tagit del av materialet i samma utsträckning som sina 

kollegor i de tidigare åren. Det här stärks också av vårt resultat, då ingen av de 158 vi frågade 

ansåg att de rekommenderade 30 minuterna om dagen uppfylldes. Rent konkret tolkar vi det 

här som att varken den kommunala grundskolan eller den gymnasiala privatskolan uppfyllde 

de rekommendationer som skolverket slagit fast. Den här siffran är något som överraskade oss 

väldigt negativ, eftersom fördelarna med fysisk aktivitet är så stora. Precis som Wolmesjö 

(2006) skriver så innebär fysisk aktivitet att skolarbetet påverkas positivt, då ett tydligt 

samband mellan fysisk aktivitet och lärande finns. Vi tycker det är synd att skolorna inte har 
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uppmärksammat de stora vinster för lärandet som kan uppnås genom att införa daglig fysisk 

aktivitet om 30 minuter. Även ljudnivån minskar enligt Norlander (2004) efter det att eleverna 

har fått aktivera sig fysiskt och det här är enligt vår mening ytterligare et t argument varför 

skolorna bör lägga mer fokus på skolverkets rekommendationer.  

Slutsats 

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elever som deltog i studien uppskattade sina 

vanor när det gäller fysisk aktivitet och kost. Dessutom ville vi se hur de uppfattade att 

skolorna arbetade med fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa. Resultatet i vår 

undersökning visade att 95% av de tillfrågade upplevde att de ägnade sig åt någon typ av 

fysisk aktivitet på fritiden med föreningsträning som det vanligaste alternativet. Över 80% 

ansåg dessutom att de hade bra, mycket bra eller extremt bra kostvanor. Av de elever som 

deltog i undersökningen uppgav mer än 90% att motionsvanorna och kostvanorna var viktiga, 

mycket viktiga eller extremt viktiga för hälsan.  

Mer än 90% av de som tillfrågades uppgav att skolorna aldrig eller någon gång per termin 

bedrev fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa. När det gäller skolornas arbete med 

skolverkets rekommendation om 30 minuters fysisk aktivitet per dag utanför ämnet idrott och 

hälsa, uppgav 62% att de inte kände till den. 

När det gäller vidare forskning kring liknande studier anser vi att följande frågor är intressanta 

att undersöka: 

 Finns det några skillnader mellan tjejer och killars uppfattning kring de frågor som vi 

har ställt? 

 Finns det några skillnader mellan olika etniska grupper kring de frågor som vi har 

ställt? 

 Hur kan material se ut som underlättar integration av fysisk aktivitet för de senare 

skolåren och gymnasiet i andra ämnen utanför idrott och hälsa?  
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Bilaga 1. 

Enkät 

Ålder:____ 

1. Håller du på med någon av de nedanstående fysiska aktiviteterna, kryssa 

i det som passar, flera alternativ kan väljas:  
         

        Går eller cyklar till skolan (mer än 30 minuter enkel väg)  

         

         Promenad (minst 30 minuter) 

 

Jogging 

  

        Föreningsträning (Gym, klubb/lag, Friskis o Svettis o dylikt) 

 

        Annan fysisk aktivitet 

 

        Ingen av de ovan nämnda (Hoppa till  fråga 4) 

 

 

2. Hur ofta håller du på med någon av aktiviteterna ovan per vecka? Välj 

bland alternativen nedan och kryssa för det alternativ som passar bäst.  
 

 

1-2 ggr /veckan 3-4 ggr/veckan     5-6  ggr/veckan      7-8 ggr /veckan       9 ggr eller mer/veckan 
 

 

 

3. Hur ansträngande uppskattar du din genomsnittliga träning? Välj bland 

alternativen nedan och kryssa för det alternativ som passar bäst.  
 

      

          Väldigt lugnt           Lugnt                Lätt ansträngande      Ansträngande             Extremt ansträngande 

 
 

 



4. Hur viktigt anser du att motionsvanorna är för hälsan? Välj bland 

alternativen nedan och kryssa för det alternativ som passar bäst.  
 

 

  Inte alls viktigt               Ganska viktigt Viktigt         Mycket viktigt  Extremt viktigt 

 

 

 

5. Hur viktigt anser du det är att äta bra kost för att må bra? 
 

 

  Inte alls viktigt               Ganska viktigt Viktigt         Mycket viktigt  Extremt viktigt 

 

 

 

6. Hur uppskattar du dina egna kostvanor? 

 

Dåliga               Ganska bra Bra                        Mycket bra              Extremt bra 

   

 

7. Känner du till att du har rätt till 30 minuter fysisk aktivitet om dagen i 

skolan utöver idrott och hälsa lektionen? 

 

JA      NEJ 

 

 

8. Hur ofta anser du att fysisk aktivitet förekommer i de andra ämnena, 

förutom idrott och hälsa? Välj bland alternativen nedan och kryssa i det 

som passar bäst.  
 

 

 

Aldrig       Någon gång per termin            Varje månad              Varje vecka                Varje dag 
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