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Abstract

Bakgrund. Elever som tränar ofta på fritiden har bättre matvanor än de som inte 

tränar. Med bra matvanor blir skolresultaten och hälsan i stort bättre. Skolans 

uppdrag är att lära eleverna om bra matvanor i samband med fysisk aktivitet och 

hälsa. Föräldrarnas attityd har stor inverkan på barnens matvanor. Syftet med vår 

studie är att se skillnader i matvanor mellan elever som tränar ofta och de som

tränar sällan på fritiden samt var de anser sig få sin kunskap om kost och bra 

matvanor ifrån. Metod. 206 elever, i årskurs 9, från 3 olika skolor deltog i en 

enkätundersökning om mat- och träningsvanor. Resultat. Elever som anser sig 

träna ofta anser sig ha bättre matvanor än de som anser sig träna mer sällan. De 

kunskapskällor elever prioriterar om bra matvanor är till stor del utanför skolan.

Konklusion. Skolan kan bli bättre på att förmedla kunskaper om bra kostvanor 

såsom det står i kursplanerna. Så de som tränar och även de som inte tränar anser 

att de får valid och bra kunskap om matvanor från skolan. 

Nyckelord: Matvanor, kost, träning, kunskap, lärande, skola, ungdomar.
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Åsa som stöttat och givit oss goda råd hela vägen 

genom arbetet. Vi vill även tacka de elever som bidrog med sina svar i vår enkät 

och därmed gjorde denna studie möjlig.

Kalmar, den 21 mars 2014
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1.Inledning

Uppsatsens ämne och innehåll präglas av våra egna intressen till kost och hälsa samt av 

erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen där undervisningen om kost i 

princip var obefintlig. Funderingar väcktes kring var vi själva fått lära oss om kost och 

näringsintag. Det var först under gymnasiet som kunskapen om kost kom mer omfattande och 

kostvanorna blev bättre. Det tål att tilläggas att vi båda gick en idrottsinriktad utbildning då 

också. Utifrån vår egen uppväxt kommer kostläran i grundskolan nästan bara från 

hemkunskapen, även om det stod att det skulle vara en del av det centrala innehållet i ämnet 

idrott och hälsa i LPO 94 (Skolverket, 1994). Vi undrar om eleverna verkligen får med sig bra 

kunskaper om kost från grundskolan eller om denna kunskap istället överförs utanför skolans 

väggar, där den ur våra erfarenheter ofta byggs på åsikter istället på fakta.

De senaste åren har media lyft hur dåliga matvanor har skapat ett folkhälsoproblem i Sverige 

(DN, 2012). Skolverket (2011) betonar också att det är viktigt att kunskapen om kopplingar

mellan kost och fysisk aktivitet skall framgå i grundskolans undervisning. Idrottsledare och 

coacher kan också förmedla kunskaper om kost till sina idrottsutövare. Det finns 

tränarutbildningar som innehåller fysiologi och träningslära där kunskap om kost ingår, ett 

exempel är GIH:s tränarutbildning där de har träningslära termin 1 (GIH, 2014). Eller så kan 

föräldrar påverka och förmedla olika kunskaper om kost. Det finns många olika 

kunskapskällor elever kan lära sig om kost utifrån. Vårt mål med uppsatsen är därför att 

undersöka hur eleverna i årskurs 9 äter kopplat till hur de tränar samt var de anser sig få sin 

kunskap om kost ifrån.

Olsson och Sinani (2011) har gjort en studie på vad lärare i hemkunskap samt idrott och hälsa

säger att de lär ut till sina elever om kost. I den studien får vi lärarnas bild på vad de säger att 

de lär ut till våra elever, men det intressanta för oss är om elever tycker att skolan är en källa 

som är relevant eller om de får kunskap om kost och bra matvanor från annat håll. Här verkar 

det finnas en forskningslucka som vi kommer gräva djupare i.
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Vi ställer oss härmed frågan; Anser eleverna att de får bra fakta om kost ifrån skolan eller kan 

det hända att de bygger sina kunskaper mer på vaga åsikter som ”ät det här så du blir stor och 

stark”? 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållanden mellan mat- och träningsvanor för 

elever i årskurs 9 samt om eleverna anser att de får mest kunskap om kost från skolan eller 

någon utomstående läromiljö. Utifrån syftet behandlas följande frågeställningar:

 Skiljer sig matvanorna och i så fall hur mellan elever som tränar ofta och de som 

tränar sällan på sin fritid?

 Var anser eleverna sig få sin kunskap om kost och bra matvanor ifrån?

För att uppnå studiens syfte består empirin av insamlat material från enkäter med svar av 206 

elever i årskurs 9 på tre olika skolor. Detta material ska svara på frågeställningarna som 

utformats. För att kunna fördjupa oss i studiens andra frågeställning är fokus för analysen på 

lärandeteorier och hur vi tillägnar oss kunskap.

2.1 Disposition

Hittills har vi presenterat en inledning och syfte med frågeställningar. I kommande kapitel 

kommer bakgrunden till studien, som innehåller relevant information kopplat till syftet. Här 

beskriver vi samhällets syn på hälsa och hur det i sin tur påverkar skolans läroplan, timplan 

och kursplaner. I det fjärde kapitlet presenteras tidigare forskning inom studiens område. 

Denna forskning ger oss en inblick i vilka resultat tidigare studier fått, samt ett globalt 

perspektiv på kost och matvanor bland ungdomar världen över. I nästkommande kapitel 

undersöker vi lärandeteorin Pragmatismen som teoretiskt perspektiv för att svara på syftets 

andra fråga om var eleverna lär sig mest om kost och bra matvanor. Metoden med urval, 

forskningsetik och genomförande redogörs för i nästa kapitel. I studiens sjunde kapitel 

redovisas studiens resultat, som utgörs av en sammanställning av svaren i enkäterna.

Resultatet analyseras sedan med hjälp av det teoretiska perspektivet i kapitel åtta. Slutligen 

hålls en slutdiskussion med reflektioner kring studien i kapitel nio.
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     3.  Bakgrund

I bakgrunden presenterar vi relevant fakta som utgör grunden för uppsatsen. Genom dessa 

fakta vill vi få fram en syn på hälsa som genomsyrar samhälle, skola och individ. Vi vet att 

skolan är en avspegling av vad som sker i samhället och att detta sedan påverkar individen. 

I kapitlet presenterar vi fakta från statligt bundna organisationer, såsom Livsmedelsverket, 

Socialstyrelsen och Skolverket. Dessa organisationer har, genom sin breda forskning, mycket 

inflytande på det svenska samhällets hälsomedvetande och påverkar därigenom individen på 

flera olika plan. Vi tror att detta i sin tur har en inverkan på vad eleverna lär sig om kost.

3.1 Kostråd för ungdomar

Livsmedelsverket (2013) menar att föräldrar och andra vuxna har två viktiga uppgifter när det 

gäller elevernas mat. Dels att se till att maten de få i sig är näringsriktig, så att de kan 

utvecklas på bästa möjliga sätt och dels att ge eleverna goda matvanor för framtiden. Bra 

matvanor anses samtidigt vara en av de viktigaste faktorerna för att må bra nu och i framtiden. 

Att ha en positiv attityd till hälsosam mat som förälder och lärare ökar möjligheten för att ge 

eleverna en bra grund till ett rikt och hälsosamt liv. 

Kostråden för ungdomar är i princip samma som för vuxna, bara att de inte äter en lika stor 

mängd mat. Det är därför viktigt att maten är näringstät och ger mycket näring i förhållande 

till mängden mat. De grundläggande kostråd som Livsmedelsverket gett ut ser ut som 

följande:

 Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar ungefär tre 

frukter och två rejäla nävar grönsaker.

 Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.

 Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.

 Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan.

 Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.



14

Livsmedelsverket kopplar också dessa kostråd med stort fokus på skolan. De har publicerat 

Bra mat i skolan (2013) som ska hjälpa skolledare att välja näringsriktig mat i 

skolbespisningen. Livsmedelsverket har även publicerat Skolmåltiden – en viktig del av 

en bra skola (2013) där de menar att maten skolan ger eleverna har stor inverkan på 

resten av dagen i skolan och att maten är en del i själva utbildningen. En hungrig elev är 

väldigt svår att motivera, även om skolan har väldigt skickliga pedagoger.

3.2 Hälsoläget i Sverige

Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att lämna en 

rapport över folkhälsan i Sverige. Syftet med rapporten är att få en aktuell överblick över 

folkhälsan och dess viktiga bestämningsfaktorer. Rapporten visar att skillnader i hälsan hos 

befolkningen grundläggs tidigt eftersom de med kort utbildning både upplever sig ha och har 

kliniskt sätt en sämre hälsa än de med längre utbildning. Både fetma och rökning är vanligare 

bland de med kort utbildning och detta kan kopplas tillbaka till de hälsovanor vi växer upp 

med under barndomen (Socialstyrelsen, 2013). Med en bättre utbildning om kost och bra 

matvanor i skolan tror vi att eleverna kan lära sig att undvika onödiga och farliga substanser i 

framtiden och på sikt således minska risken för dödliga sjukdomar.

3.3 Styrdokument för grundskolan

Skolans syn på kost och bra matvanor är, som vi sett, en bra avspegling på vad samhällets 

forskning säger. Här nedan går vi igenom de olika styrdokumenten skolan måste följa i 

verksamheten och se vad vi kan koppla till kost och hälsosamma matvanor. Styrdokumenten 

som är relevanta i detta fall är läroplanen, kursplanerna för Idrott & Hälsa och Hem- och 

konsumentkunskap samt en timplan över ämnenas lektionstid under grundskolan.

3.3.1 Läroplan

Eftersom vår undersökning äger rum i årskurs 9, fokuserar vi på läroplanen för grundskolan. 

Läroplanen består av övergripande mål för eleverna att uppnå och riktlinjer som personalen i 

skolan ska följa. Dessa mål och riktlinjer innehåller: Normer och värden, kunskaper, elevers 

ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden, 
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bedömning och betyg samt rektors ansvar (Skolverket, 2011). Utöver detta finns även en del 

om skolans värdegrund och uppdrag samt de olika kursplanerna med i läroplanen.

Vi märker att skolans läroplan inte fokuserar någonting på kost och bra matvanor. Detta 

lämnas istället över till ämnen hemkunskap och idrott och hälsa. Livsmedelsverket (2013) 

menar dock att läroplanen kopplas ihop med de goda värderingar som kommer med arbetet 

om kost i skolan. De skriver exempelvis om den demokratiska arbetsformen i skolans matråd, 

som har i uppdrag att hela tiden göra upplevelsen under skollunchen ännu bättre. En annan 

aspekt som nämns är kunskapen kring den egna livsstilens betydelse för hälsan som står med i 

läroplanen. Vi känner att detta är ett viktigt område som borde ligga som ansvar hos alla som 

jobbar inom skolan. Detta instämmer Livsmedelsverket (2013) med då de skriver att mat och 

måltider i skolan kräver kunskap, organisation och engagemang från alla som jobbar med 

eleverna. 

3.3.2 Timplan

Timplanen visar hur många timmar varje ämne får i grundskolan. De ämnen vi är mest 

intresserade av här är idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap.

Ämne Timmar

Bild 230

Hem- och konsumentkunskap 180

Idrott och hälsa 500

Musik 230

Slöjd 330

Svenska eller svenska som andraspråk 1490

Engelska 480

Matematik 900 (1020 från 1 juli 2013)

Geografi, historia, religionskunskap, 

samhällskunskap

885

Biologi, fysik, kemi, teknik 800

Språkval 320

Elevens val 382

Totalt garanterat antal timmar 6 665 (+120 från juli 2013)
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Idrott och hälsa får betydligt fler timmar än hem- och konsumentkunskap eftersom det 

sistnämnda bara läses i årskurs 8 och 9. Dessa siffror blir intressanta när vi kopplar samman 

dem med hur stor del de olika ämnena ger åt undervisning i hälsosamma kostvanor. I 

analysen integrerar vi även denna aspekt när vi kollar på varför resultat på vår andra 

frågeställning blev som det blev.

3.3.3 Kursplan för hem- och konsumentkunskap

Ämnet hem- och konsumentkunskap syftar till att utveckla elevers kunskaper om mat och 

måltider. Även arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet framförs som stora delar. Genom 

denna kunskap ska elever bli medvetna om de konsekvenser deras val i hemmet har för deras 

och andras hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2011).

Kursen syftar till att eleverna får kunskaper i att:

 planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, 

 hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och 

 värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet 

hållbar utveckling

Här får hälsosamma matvanor inte så stor plats. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 kan vi 

däremot relatera till hälsosamma matvanor på två punkter:

 Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och 

välbefinnande.

 Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider 

kan komponeras efter olika behov.

I kunskapskraven för att få ett E i årskurs 9 behöver eleven bland annat ge enkla motiveringar 

kopplade till hälsa, ekonomi och miljö vid sina val av tillvägagångssätt. Eleven ska även ge 

enkla och till viss del uppbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan 

sättas samman och anpassas till individuella behov (Skolverket, 2011).
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3.3.4 Kursplan för idrott och hälsa

I idrott och hälsa ska eleven få kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa livet ut och hur 

man kan påverka den fysiska förmågan. De ska även ges förutsättningar för att ta ställning i 

frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Detta kan kopplas till alla intryck om utseende och 

bantning vi dagligen får i media. Skolverket (2011) menar att undervisningen i idrott och 

hälsa främst ska utveckla elevernas förmåga att 

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer, och

 Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Fokus ligger främst på fysisk aktivitet och friluftsliv i det centrala innehållet. En koppling till 

hälsosamma kostvanor kan finnas i två punkter:

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta.

I årskurs 9 behöver eleven, för att få betyget E, kunna föra enkla och till vis del underbyggda 

resonemang om hur kost och andra faktorer tillsammans med aktiviteter kan påverka hälsan 

(Skolverket, 2011). Det är tydligt att kosten fått en väldigt liten del i kursplanen. 

I kursplanerna för idrott och hälsa samt hemkunskap finns det mål med kost inblandat i det 

centrala innehållet och kunskapskraven. Dessa mål är dock väldigt vaga och vi tror att de lätt 

kan överses om läraren inte har tillräcklig kunskap eller intresse för just detta område.

Sammanfattningsvis tror vi att den kunskap Livsmedelsverket försöker få in i skolan behöver 

genomsyra alla pedagoger istället för vissa utvalda. Vi tycker även att området borde få större 

plats i det medvetna lärande eleverna får under skoldagen istället för att det ska ses som en 

självklarhet att eleverna vet hur de ska äta rätt i skolan. Detta åtgärdande skulle enligt 

Livsmedelsverket (2013) kunna bidra till en mer trivsam och lärorik skolgång för eleverna.
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4. Tidigare forskning

I detta kapitel skall vi gå igenom tidigare forskning av relevans för uppsatsen. 

Presentationen är upplagd på så sätt att vi först redogör för studier gällande skillnader 

mellan elever som tränar ofta och de som tränar sällan. Efter det går vi igenom vad som

är forskat kring var elever lär sig om kost och bra matvanor. 

Morin (2013) beskriver i sin kvantitativa studie hur mat- och träningsvanorna ser ut bland 

tonåringar i Kanada. Studien visade att de elever som utövade någon sorts fysisk aktivitet 

minst 60 minuter per dag åt mer frukt, grönsaker och fullkorn. Dessa elever åt även frukost 

oftare än de andra. I vår studie försöker vi också se sambanden mellan elevers träning och 

matvanor för att se hur det ena kan påverka det andra. En annan kvantitativ studie från USA 

har visat att elever som äter mer hälsosamt tränar mer, är mindre överviktiga, har färre 

problem i skolan och färre problem med sitt beteende. Måltiderna är oftare onyttiga i 

tonåren än som barn. Författarna anser att goda matvanor är viktiga att få in i mycket 

tidig ålder för att få en bra grund att stå på resten av livet (Shi et al, 2013). Detta kopplar 

vi till den forskning Livsmedelsverket (2013) gjort på hur maten påverkar skoldagen. En 

bra skollunch hjälper eleverna att hålla sig lugna och gör att de kan fokusera på sitt 

lärande längre.

I vår studie vill vi veta hur elevernas matvanor ser ut eftersom det påverkar så mycket 

runt individens hälsa. En kvantitativ studie från Sverige visar att ungdomarna äter 

dubbelt så mycket sötsaker än vad som rekommenderas. Endast en av tio ungdomar 

nådde upp till de rekommendationer av frukt och grönt som satts upp. De ungdomar 

som åt frukost oftare hade även bättre matvanor under resten av dagen. 

Undersökningen pekar också på att de som hade dåliga frukostvanor dricker mer 

alkohol och röker mer (Axelsen et al, 2012). Med bättre utbildning om kost i skolan tror 

vi att eleverna kan förstå hur viktigt det är med en näringsrik start på dagen som hjälper 

till att hålla oss borta från onödiga substanser. 
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Shepherd (2005) gjorde en kvalitativ undersökning i Storbritannien över vad som fick elever i 

tonåren att välja nyttig mat i skolan. Det som visade sig hjälpa mest var stöd från familjen, 

bättre tillgänglighet av nyttig mat, viljan att se efter den egna kroppen och viljestyrka. Det 

som stoppade eleverna från att välja nyttig mat berodde på hur enkelt det var att få snabbmat, 

vilken sorts snabbmat eleven kunde få tag på och dålig skolbespisning.

En kvantitativ studie från Storbritannien gjord av Nelson (2010) försökte se vilka sociala 

aspekter som spelade störst roll för ungdomars matvanor. Studien visade att föräldrarna hade 

väldigt stor påverkan på sina barns matvanor trots att detta ofta är en period i livet då 

ungdomarna går emot föräldrarnas vilja. En kvantitativ studie från Litauen visar att pojkar 

äter frukost oftare, men inte lika nyttig som flickor. Pojkar fokuserar mer på att det ska smaka 

gott. Eleverna ansåg sig få sin kunskap om bra matvanor mestadels hemifrån och från internet 

(Vizbaraite et al, 2011). Här presenteras att familjen och speciellt föräldrarna har stor 

påverkan på sina barns matvanor. I vår studie undersöker vi om de även anser sig få sin 

kunskap om matvanor hemifrån eller om skolan lär dem vad de behöver äta för att äta 

hälsosamt.



20

5. Teoretiskt perspektiv

5.1 Lärandeteorier

Vi har valt att kolla på lärandeteorier för att det är ett sätt att tillägna sig kunskap. Genom en

av våra frågeställningar frågar vi var eleverna anser sig få sin kunskap om kost och bra 

matvanor ifrån. Därför kan vi fördjupa oss i resultaten med hjälp av lärandeteorier. Vi har valt 

att fördjupa oss i pragmatismen, som är en lärandeteori vi tror kan stämma bra överrens med 

resultaten.

5.1.1 Pragmatismen

Pragmatismen är en filosofisk tradition som intresserar sig för hur kunskaper fungerar för 

människor i deras vardag. En grundtes är att människor kan använda sig av kunskap för att 

hantera situationer och problem som uppstår i vardagen. Pragmatister menar att kunskap inte 

kan definieras på ett abstrakt och tidlöst sätt. Det finns alltså inga eviga sanningar om vad 

kunskap är, såsom många andra filosofer antytt. Enligt Pragmatister blir kunskapen intressant 

och värdefull när den kan kopplas till människors dagliga liv och konkreta erfarenheter. Teori 

och praktik kopplas även samman och ses som integrerade delar i människors handlingar. Att 

skapa något hör alltid ihop med reflektion och tänkande (Säljö, 2012). 

Ett av de mest kända namnen inom Pragmatismen är filosofen John Dewey. Han menade 

bland annat att sinnliga upplevelser var viktiga för att tillägna sig kunskap eftersom de 

innehåller en tydlig integration mellan teori och praktik. Detta synsätt leder ut i Deweys 

kanske kändaste formulering ”Learning by doing”, som menar att praktik och reflektion är 

starkt sammankopplade. Tankar om att göra skolarbetet i den svenska skolan mer 

elevcentrerat och anpassat efter individens förutsättning grundar sig i Deweys idéer. 

Relationen mellan individen, kulturen och samhället har även en tydlig relation i lärandet. Hur 

hänger elevens undervisning i skolan ihop med de erfarenheter och upplevelser den får från 
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vardagen? Dewey menar att den traditionella undervisningen skapar en klyfta mellan skolans 

värld och vardagens relevanta kunskaper (Säljö, 2012). 

Dewey menar att ett av skolans största problem är att den överöser eleverna med information 

som måste läras in genom mekaniskt memorerande. De fakta som här inhämtas berör inte 

eleven på djupet och utvecklar således inte tänkandet och förmågan att resonera och använda 

kunskaperna. Det som lärs blir istället små bitar av helheten utan direkt sammanhang eller 

struktur. Den traditionella skolan ser helt enkelt kunskap som en produkt som exakt kan 

återges på ett prov istället för en process som kan sättas in ett sammanhang kopplat till 

tidigare upplevelser och erfarenheter (Säljö, 2012). 

I analysen av våra resultat kommer vi ställa Deweys tankar i relation till de svar vi får. Detta 

gör vi för att få en djupare förståelse för varför eleverna anser att de får relevant kunskap om 

kost och bra matvanor ifrån skolan eller utanför den. 

5.1.2 Vardagslärande

Lärande kan ske utan att vi är medvetna om att det pågår. Det kallas då för informellt lärande 

eller vardagslärande och inträffar när vi möter olika situationer i vardagen där vi skapar nya 

förhållningssätt till det som händer. På ytan fattar vi större beslut, men under den finns en 

mängd impulser som påverkar oss utan att vi tänker på det. Lärandet sker ofta genom 

observation och imitation av någon nära släkting, som medvetet eller omedvetet demonstrerar 

vad som ska läras in (Illeris, 2007). Detta kopplar vi ihop med att den tidigare forskningen vi 

presenterat visar på hur eleverna ofta tar efter sina föräldrar. I analysen använder vi denna 

teori för att undersöka de svar vi får i resultatet.
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6. Metod

I metod-avsnittet går vi igenom vad vi har använt för metod och varför vi har valt att arbeta 

med den metoden. Den är uppbyggd så att man från början förstår varför vi valde den 

metoden att arbeta med. Den fördjupar sig i varför vi har valt en viss metod att samla data 

med och går igenom vilket urval vi har gjort. Ytterligare tar vi upp etiska aspekter och själva 

genomförandet. Genomförandet går igenom allt från mätinstruments-konstruktion till besöket 

på skolorna. Vi avslutar med ett avsnitt om validitet och generalisering samt en diskussion om 

hur vi tycker metod-arbetet har varit och vad vi kan tänka på till nästa gång.

6.1 Val av metod

Den samhällsvetenskapliga metod vi valde att arbeta med var den kvantitativa metoden.

Bryman (2011) tar upp att den kvantitativa metodens fördelar gör att vi kan mäta skillnader 

och även komma åt de små hårfina skillnaderna. Då våra frågeställningar utgår ifrån att mäta 

hur många som har bra matvanor och sätta det i relation till om det är någon skillnad mellan 

dem som idrottar eller inte, tänkte vi att det behövs en kvantitativ metod för att ta reda på 

detta. Det samma gäller för vår frågeställning om var eleverna tycker att de får sin kunskap 

om matvanor ifrån. Där tänkte vi att vi vill ha reda på hur många som tycker de får sin 

kunskap från exempelvis idrotten. Våra frågeställningar grundas inte på hypoteser eftersom 

tanken är att de skall generera en teori istället för att pröva teorier. Vi tänkte att en kvantitativ 

forskning inte nödvändigtvis behöver innehålla en hypotes. Bryman (2011) skriver att 

kvalitativ forskning är mer inriktat på generering av teorier och att kvantitativ forskning är 

baserat på prövning av teorier. Men Bryman (2011) skriver även att det finns undantag, 

kvalitativa studier som gjorts för att pröva teorier. Vi tänkte att om litteratur stödjer detta  

kunde vi välja en kvantitativ metod som skall generera teorier baserat på mätningarna.
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6.1.1 Enkätmetod

Efter att vi valt en metod att arbeta med vart vi tvungna att välja hur vi ska få fram data. Vi 

valde att ta en enkätmetod istället för intervjuer eftersom vi ville ha ett stort omfång med data 

och svar. Då våra frågeställningar kräver att vi mäter någonting och jämför skillnader kom 

enkätmetoden väl till hands. Gratton och Jones (2010) styrker detta med att förklara hur 

enkäter har en tendens att skaffa fram kvantitativ data som är lätt jämföra, lätta att föra in i 

tabeller/diagram och lätta att analysera.

6.3 Urval

Urvalet av respondenter valdes på grund av tillgänglighet, tidsaspekt och kostnadsfrågor. Vi 

använde oss av ett bekvämlighetsurval likt det Bryman (2011) skriver om att använda sig av 

vad som fanns tillgängligt för oss. De respondenter vi valde att ha med i studien kom från 

skolor lättillgängliga för oss, eftersom de var lättare att få kontakt med dem. Vi valde också 

att göra bekvämlighetsurvalet för att tidsaspekten och kapitalet för ett större urval, såsom 

systematiskt urval, inte fanns tillgänglig. Vilket konsekvenserna av dessa val kommer att ha 

kommer vi gå igenom i validitets- och generaliserbarhetsavsnittet.

Kriterierna för våra respondenter var att de skulle vara ungdomar som gick sista året på 

högstadiet. Vårt urval av respondenter behövde vara relevant gentemot våra frågeställningar, 

därför valde vi att samla in data från ungdomar som gick i nionde klass på högstadiet. Då 

niondeklassare är ungdomar och de har gått igenom en större del av utbildningen,  kan de ha 

bättre uppfattning om var de anses få sin kunskap om kostvanor ifrån. Vi valde tre olika 

skolor med elva klasser som gick i nionde klass, totalt var det 256 elever i de klasserna.

6.2 Forskningsetik

Vårt tillvägagångssätt för att få ett etiskt riktigt synsätt på enkäten och arbetet har präglats av 

litteratur och riktlinjer från Linnéuniversitetet. Det finns riktlinjer fakultetsnämnden för hälsa, 

socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) lägger upp. Dessa är till för att hjälpa elever 

och lärare att inte begå etiska misstag i sin forskning och inte överträda etikprövningslagen 

(Linnéuniversitetet, 2012). Riktlinjerna grundar sig på det vetenskapliga rådets (2011) 
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forskningsetiska principer och huvudkrav som innefattar forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet är inte relevant eftersom studien ses som en 

examination istället för en forskningsuppgift. Dock så är individskyddskravet mycket mer i 

fokus för de etiska riktlinjer som skall gälla.

”Det skall skydda mot otillbörlig insyn i enskilda individers livsförhållanden, men det är 

också till för att individer inte skall utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning” (Linnéuniversitet, 2012).

Vetenskapsrådet (2011) skriver att individskyddskravet består av fyra olika huvudkrav:

Informationskravet

Samtyckeskravet

Konfidentialitetskravet

Nyttjandekravet

Information om syftet på undersökningen gav vi först till lärare och rektorer på skolan i form 

av ett informationsbrev på e-mail. Sedan innan varje enkätutdelning hade vi en inledning där 

vi berättade för eleverna om syftet med undersökningen och hur den gick till. Inledningen var 

baserat på de fyra krav individskyddskravet består av. Vi informerade om att det var frivilligt 

att delta och att de kunde avbryta enkäten om man vill det. Vi tog upp att studien var helt 

anonym så man skriver inte sitt namn på enkäten. Vi informerade även lärarna om att skolan 

inte kommer nämnas i studien och att deras namn inte kommer nämnas i studien. Till slut i 

inledningen hade vi med att det bara var vi som gick igenom och tittade på de ifyllda 

enkäterna.

Ovanstående del beskriver hur vi har gått tillväga för att skydda respondenterna utifrån en 

etisk synvinkel. Men själva arbetet och metoden har etiska riktlinjer i sig. Thomas, Nelson 

och Silverman (2011) tar upp några punkter där vetenskaplig oärlighet kan uppkomma.

Oetiska moment kan uppstå när man samlar in data i ett vetenskapligt projekt och därför är 

det viktigt att man ser till att respondenterna möter de krav som ställs på undersökningen. Det 

är viktigt att utrustningen man använder för att mäta är fungerande, det är viktigt att man 

behandlar respondenterna rätt under data-insamlingen och att man får in rätt data och 

information (Thomas, Nelson & Silverman, 2011). För att undvika detta fokuserade vi på ett 
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antal saker under studien. Framförallt så fokuserade vi på att vår enkät inte gav fel 

information, att våra respondenter var rätt målgrupp, att vi följer individskyddskravet så inte 

respondenterna blev felbehandlade och att vi fick in rätt data och analyserade den på rätt sätt.

6.4 Genomförande

När valet av metod, urval och vilket tillvägagångssätt vi hade för att samla in data (enkäter) 

var färdiga, kom tiden för att genomföra undersökningen. I detta avsnitt går vi igenom själva 

genomförandet av undersökningen. Den går bland annat igenom enkätkonstruktion, hur vi 

kontaktande  skolan och hur vi gjorde för att nå ut med enkäterna.

6.4.1 Enkätkonstruktion

Det första vi gjorde var att kolla upp om det gjorts några liknande studier på området, och det 

hade det. Vi använde oss av Smedlund, Birta och Wörgren (2013) enkät som gjorts för att 

profilera ungdomars matvanor. Men vi kunde dock inte hitta en enkät som mätt skillnader i 

matvanor mellan de som tränar och inte tränar. Därför fick vi konstruera de svarsalternativen 

själva.

När vi konstruerade vår enkät använde vi oss av litteratur som beskrev hur man skall göra för 

att säkerställa att den blev så bra som möjligt. Vi tänkte att vi inte ville ha en för svår enkät så 

ungdomarna tappar intresset. En enkät skall inte vara för tät för att avskräcka respondenten, 

den skall var tydlig, lockande och lätt att besvara (Bryman, 2011). Dessa ord följde vi för att 

enkäten skulle bli så intressant som möjligt.

När enkätens frågor  konstruerades tänkte vi att vi inte ville ha kvalitativa svar eftersom vi 

skall få in det i ett kodschema och tabeller vid ett senare tillfälle. Gratton & Jones (2010) 

styrker detta genom att guida en i sin bok att slutna frågor är mer lämpad för kvantitativ data, 

vi har en idé om de potentiella svaren och att svaren kommer troligtvis var enkla. Därför 

valde vi att arbeta med slutna frågor som innebär att man ger respondenten alternativ och inte 

kan beskriva med penna och ord sina egna svar. Vi hade en del alternativ med svaret ”annat” 

på och därefter kunde respondenten skriva något annat man kan komma på. Detta för att ge 

respondenten möjlighet att tycka till om det finns några andra alternativ på frågan.
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Enkäten testades en gång på en pilotgrupp och reviderades på en del oklarheter som dök upp.  

Vi skrev sedan ut 260 enkäter som skulle användas i undersökningen, populationen var totalt 

256  elever.

Kontakt

Efter att enkäten var klar tog vi kontakt med de tre skolor som vi gjorde undersökningen på. 

Vi kontaktade rektorer och lärare, de kontaktades i förväg via mejl och vi presenterade oss 

och syftet för vår studie. Vi fick datum och tider att kunna göra undersökningen på, de var 

väldigt positiva och tillmötesgående.

Undersökning

Vi delade på oss och besökte olika skolor var för sig för att vara så effektiva som möjligt. Väl 

på plats hade vi en inledning där vi gick igenom vad syftet var med uppsatsen, att den var 

frivillig att göra, man kan avbryta den om man vill och att den var anonym att göra. Den här 

informationen gavs på grund av forskningsetiska grunder. Vi delade ut enkäten till eleverna 

som sedan fick skriva den. De dök upp en del frågor men eftersom vi var på plats kunde vi 

hjälpa med otydligheter. Efter eleverna skrivit klart enkäten fick de lämna in den till oss och 

vi kunde ta in den för analys och datainsamling. Vi fick in 206 enkäter av en population på 

256 stycken elever. Detta räknade vi som ett högt deltagande i undersökningen.

6.5 Bearbetning

När vi samlat in alla 206 enkäter började vi bearbeta dem för att få fram resultat. 

Innehållsanalysen gjordes med stöd i litteraturen om samhällsvetenskapliga metoder 

(Bryman, 2011). Det första vi gjorde var att koda enkäterna och strukturera upp ett 

kodningsschema i Excel. I kodschemat tog vi bara upp de frågor som var relevanta för vårat 

syfte och frågeställningar. Kodschemat låg i grund till att vi kunde få bättre översikt och 

analysera, med hjälp av SPSS, bättre. I data-analysen följde vi det Bryman (2011) skriver om 

kvantitativ data-analys. Vi fick tänka på att vi hade med rätt variabler och använde oss av rätt 

redovisningssätt av resultaten. De variabler vi hade med var ordinalvariabler, 

nominalvariabler och dikotoma variabler. För att redovisa våra resultat använde vi oss av 

tabeller. Först använde vi oss av en univariat analys och frekvenstabeller för att profilera 

elevernas matvanor. Sedan använde vi oss av en bivariat analys för att analysera skillnader om 

matvanor hos de som idrottar eller inte. Där ställde vi upp våra data i korrelationstabeller.
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6.6 Validitet och reliabilitet

För att arbeta fram en form av validitet på vårat arbete testade vi våran enkät på en pilotgrupp 

inom vårat arbetslag. Det var dock synd att vi inte hade tillgång till några ungdomar som var 

den rätta populationen. Men vi sa till dem att försöka tänka som ungdomar och sätta in sig i 

deras situation. Gratton och Jones (2010) beskriver  ”face validity”, om våran metod 

verkligen mäter det vi vill att den ska mäta vid första intrycket. Vi diskuterade med våran 

pilot-grupp och de tyckte att de förstod vad vi ville få fram med enkäten. Det vill säga en 

profilering av elevers matvanor och frågor som besvarade om det var någon skillnad i elevers 

matvanor om de ansåg sig träna frekvent, mindre frekvent eller inte alls. Det största misstaget 

vi gjorde här var att inte testa enkäten på en population som var vid samma ålder som våran 

tänkta population.

För att få någon form av expertutlåtande vände vi oss till våran handledare som sa vad vi skall 

ändra så vi kunde gå ut med enkäten. Detta kopplar vi till det Gratton & Jones (2010) skriver 

om ”content validity”, att låta en expert ta en titt på enkäten ge kritik för att förbättra den.

Baserat på våra resultat kunde vi se om svaren stod rätt i relation till varandra för att öka 

validiteten. Vi undersökte detta och kopplingarna mellan svaren verkade stämma överens, 

exempelvis att de som inte ansåg sig få någon kunskap om matvanor från tränare/Coach inte 

heller hade svarat att de tränade någonting under veckan. Detta kopplar vi till det Gratton & 

Jones (2010) skriver om ”content validity”, att validitet kan komma igenom att se om data 

står rätt till i relation till varandra.

Vi utförde våran studie bara en gång, vilket gjorde att reliabiliteten inte blev så hög. Men detta 

hade sina orsaker eftersom vi  hade en relativt stor studie och begränsat med tid. Om 

reliabiliteten ska vara hög bör man enligt Gratton & Jones (2010) utföra studien flera gånger 

och se om man får samma svar. Vi anser därför att våran undersökning är valid och icke 

reliabel. Även om man skall sträva mot det Gratton & Jones (2010) lyfter om en valid och 

reliabel studie så är vi nöjda med att se den var valid med tanke på relationerna mellan svaren 

och våra data.
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Generalisering

När vi läste om generalisering i kvantitativ forskning upplevde vi det som väldigt viktigt. Det 

arbetas enligt Bryman (2011) med väldigt stora populationer och  man vill kunna föra över 

den information på hela befolkningen eller vissa stora grupper som omfattar många personer. 

Sannolikhetsurval är ett viktigt tillvägagångssätt för att kunna generalisera informationen man 

får på andra grupper och hela populationer. Eftersom man systematisk väljer ut respondenter 

som ger bättre sannolikhet i svaren på enkäterna  (Bryman, 2011). Dock så använde vi oss 

inte av ett sannolikhetsurval eftersom tidsaspekten och tillgängligheten på våra 

undersökningsplatser passade bättre in på bekvämlighetsurvalet. Vi använde oss som sagt av 

ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) skriver att generaliseringen inte kommer bli 

sannolikt för studien. Dock skriver Bryman (2011) att bekvämlighetsurval inte skall 

underskattas och ignoreras helt eftersom de kan fungera som en språngbräda till fortsatta 

forskning på ämnet. Det tycker vi var värt att poängtera även om studien inte går att 

generalisera kan man jobba vidare på den och se detta som en pilotstudie för framtida 

forskning.

6.7 Metoddiskussion

När vi reflekterar över alla vår val vi har gjort under metoddelen uppkommer en del 

tveksamheter och problem med studien. Tveksamheter och problem som vi har tagit 

lärdom av och fått insikt om hur man kan göra saker annorlunda.

Under denna forskningsperiod har det varit väldigt hektiskt och stressigt, kvantitativa 

metoder och enkäter kräver mycket tid. Men metoden var det enda sättet för oss att ta 

reda på det vi ville ha reda på. Eftersom studien omfattade 206 elever, som är en ganska 

stor grupp för ett första forskningsprojekt, krävdes det mycket materiellt arbete med 

enkäterna och analysen av enkäterna. Det känns som att man velat ha mer tid med 

arbetet men eftersom detta arbete är en examination har vi tidsramar att arbeta inom. 

Nästa gång vi gör ett forskningsprojekt kan man ta reda på ungefär hur mycket tid den 

metoden tar för att slippa stressfaktorer som kan påverka resultaten. Deadlines och 

slutdatum är inte enbart negativt, en del gånger förbättras fokusen av stressen.
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Eftersom det var första gången vi konstruerade en enkät uppkom det tveksamheter över 

en del frågor och svarsalternativ. Detta uppkom även fast vi hade testat enkäten på en 

liten testgrupp. Det fanns frågor som behövde mer alternativ, istället för veckovis hade 

man kunnat låta de få svara månadsvis. Detta märkte vi eftersom många frågade det när 

de skrev enkäten. En del hade ringat i aldrig och skrivit något annat i stället. Dessa svar 

fick vi räkna bort eftersom de inte var valida. Nästa gång kan man försöka tänka ett steg 

längre och göra så att testgruppen är i ungefär samma ålder som de egentliga 

respondenterna. En annan sak vi har tänkt på är kartläggningen av matvanorna, det är 

mycket fokus på hur ofta de äter någonting men inte på vad det äter. Vi kartlade 

grönsaker och frukt men vi hade kanske velat se om de åt fisk och vad för mat de åt när 

de åt frukost, lunch och middag. I framtiden kan man göra en mer detaljrik enkät men vi 

får tänka på att inte göra den för omfattande att respondenterna tappar intresset.

Angående validiteten av metoden så hade man velat ha mer tid för att göra den så valid 

som möjligt och gjort ett annat urval än bekvämlighetsurvalet. Men eftersom detta är ett 

instegsförsök i forskningen anser vi att det här upplägget har gett oss massor av 

information och gjort oss mer erfarna. Detta kan ligga i grund till att när vi gör 

annorlunda nästa gång har arbetet mer validitet.
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7. Resultat

I detta avsnitt redovisar vi de resultat vi fick fram utifrån den data-analys vi gjorde i vårt 

kodschema. Det inleds med en kort demografi och sedan redogör vi för hur matvanorna 

och träningsvanorna ser ut på skolan i text. Till slut lyfter vi de resultat vi har fått fram 

kopplat till våra frågeställningar.

Demografi

Antal elever: 256 st Antal svarande elever: 206 st

Ålder: 15-16 år (9:nde klass)

Killar: 106 st Tjejer: 100 st

I studien har vi gjort profileringar av elevernas matvanor och träningsvanor för att 

kunna ställa dem mot varandra och jämföra dem. Vi har transkriberat våran enkät och 

fått fram 3 grupper om hur ofta elever  anser sig äta någonting. Den första gruppen är 

”väldigt ofta” och det antyder att eleven anser sig äta någonting varje dag eller 5-6 

dagar i veckan, den andra gruppen är ”ofta” och då anser sig eleven att den äter 

någonting 3-4 dagar i veckan och den tredje gruppen är ”sällan” då anser sig eleven 

aldrig äta någonting eller bara äter detta 1-2 dagar i veckan. Vi ersätter i våra 

redovisningar här nedan ”någonting” med en kategori exempelvis ”middag” eller 

”grönsaker” för att se hur elevernas matvanor ser ut.

Matvanor

Vad det gäller frukost-, lunch- och middagsvanor på dessa skolor, så ser det väldigt 

goda ut. Utav de 206 eleverna anser sig 161 elever äta frukost väldigt ofta, 20 elever 

anser sig äta frukost ofta och 25 elever anser sig äta frukost sällan.  Här ser vi att 

majoriteten anser sig äta frukost väldigt ofta vilket  pekar på bra frukostvanor. Vad 

gällande elevers lunchmatvanor på skolan så anser sig 183 av 206 elever äta lunch på 

skolan väldigt ofta, 11 elever anser sig äta lunch på skolan ofta och 12 elever anser sig 

äta lunch på skolan sällan. Återigen så ser vi att majoriteten anser sig äta lunch på 
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skolan väldigt ofta. Angående middagsvanorna ser vi att 200 av 206 elever ansåg sig äta 

middag väldigt ofta, 5 elever ansåg sig äta middag ofta och 1 elev ansåg sig äta middag 

sällan. Här har vi en tydlig majoritet som anser sig äta middag väldigt ofta. I stort sett 

anser eleverna att de har bra frukost-, -lunch och middagsvanor.

När vi kommer till mellanmålsvanorna ser vi att det skiljer sig lite mot de andra tre 

matvanorna. Här har vi 94 elever som anser sig äta mellanmål väldigt ofta i veckan, 44 

elever som anser sig äta mellanmål ofta i veckan och 68 elever som anser sig äta 

mellanmål sällan i veckan. Det är inte en lika tydlig majoritet som anser sig äta 

mellanmål väldigt ofta och det är mer som anser sig äta mellanmål sällan än ofta. Dock 

så ser vi att majoriteten, 122 elever av dem som anser sig äta mellanmål, anser sig bara 

äta mellanmål en gång per dag. Det var bara 10 elever som ansåg sig äta mellanmål tre 

gånger per dag eller mer.

Angående elevernas frukt och grönsaksvanor såg det relativt goda ut. 96 elever ansåg 

sig äta frukt väldigt ofta, 54 elever ansåg sig äta frukt ofta och 56 elever ansåg sig äta 

frukt sällan. För konsumtionen av grönsaker såg statistiken ut så här: 132 elever ansåg 

sig äta grönsaker väldigt ofta, 46 elever ansåg sig äta grönsaker ofta och 28 elever ansåg 

sig äta grönsaker sällan.

Vad gällande konsumtionen av sötsaker såsom godis och läsk samt konsumtionen av 

snacks (chips, ostbågar, popcorn etc.),  var det majoriteten som åt detta sällan. För de 

som ansåg sig dricka läsk så var det 160 elever som ansåg sig dricka läsk sällan, 32 

elever som ansåg sig dricka läsk ofta och 14 personer som ansåg sig dricka läsk väldigt 

ofta. För de som ansåg sig äta godis var det 168 som ansåg sig äta det sällan, 33 elever 

som ansåg sig äta det ofta och 5 elever som ansåg sig äta det väldigt ofta. Till slut för de 

som ansåg sig äta snacks sällan var det 182 elever, för det som ansåg sig äta snacks ofta 

var det 20 elever och för de som ansåg sig äta snacks väldigt ofta var det 4 elever.

Elevernas träningsvanor

Vad eleverna ansåg om sina träningsvanor var intressant, såsom tidigare har vi delat in 

grupperna i de som tränar väldigt ofta, ofta och sällan. Det var 62 elever som ansåg sig 

träna väldigt ofta, 78 elever som ansåg sig träna ofta och 66 elever som ansåg sig träna 
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sällan. Dessa grupper är relativt jämt fördelade med en liten majoritet som anser sig 

träna ofta.

Frågeställning 1: Skiljer sig matvanorna och i så fall hur mellan tränande elever och de 

som  tränar mindre på sin fritid?

Studien visar på att de som anser sig själva träna oftare under veckan anser sig själva äta 

lite nyttigare och bättre än de som inte tränar något under veckan. Det är dock inte så 

stora skillnader på konsumtionen av sötsaker, läsk och snacks. Skillnaderna ligger i 

konsumtionen av grönsaker och frukt samt hur ofta man anser sig själva äta frukost, 

mellanmål och lunch. Middagsvanorna såg relativt jämna ut mellan de två grupperna. 

Man kan se samband i hur träningsvanorna spelar roll i relation till matvanorna.

För att få fram svar har vi använt oss av korrelationstabeller som ställer elevernas 

profilering av matvanor och träningsvanor mot varandra. Vi har valt att inte lyfta 

frekvenstabellerna eftersom det är korrelationstabellerna som är viktiga för oss. I dessa 

korrelationstabeller har vi sedan kategoriserat träningsalternativen till Väldigt ofta, ofta 

och sällan. Det är elevernas träningsvanor som är de oberoende variablerna i dessa 

korstabeller. Det beroende variablerna är själva matvanorna i olika former såsom 

frukost, lunch, mellanmål, grönsaker och så vidare.

Signifikanstest och chi-2 fördelning.

Vi kommer att lyfta korstabeller framöver och i detta avsnitt lyfter vi vad vi har gjort för 

att signifikanstesta tabellerna. Signifikanstesterna är gjorde i ett analysprogram (SPSS) 

och där har vi använt oss av Pearsons Chi-2 test. Om vi utgår från nollyhypotesen 

0.05% då är allt över 0,05% ickesignifikant och det under 0,05% signifikant. En del 

tabeller uppnår signifikant nivå och kan teoretiskt sett generaliseras på befolkningen

och en del är icke signifikanta. Detta på grund av att vi inte har ett representativt urval i 

form av ett bekvämlighetsurval .  Därför får vi se detta som en språngbräda för vidare 

forskning inom ämnet.  Under tabellerna vi presenterar tar vi med chi-2 testet så man 

kan se vilka tabeller som hade kunnat vara signifikativa och vilka som inte är det.



Frukost

Här ser vi en korstabell som jämför ”Hur ofta tränar du under veckan” och ”Hur ofta 

äter du frukost”. Vi har lagt våra oberoende variabler på raderna och beroende var

i kolumnerna för att det ska bli korrekt. Korrekt i om vi kan ställa oss frågan: ”Om det 

är några skillnader i frukostmatvanor om man tränar väldigt ofta, ofta eller sällan”? 

Detta kan vi svara på om vi kollar på ”% inom träna/vecka”. Vi ser att av 

anser sig träna väldigt ofta är det 85,5% av dem som anser sig äta frukost väldigt ofta 

till skillnad mot dem som anser sig träna sällan, där är det 71,2% av dem som anser sig 

äta frukost väldigt ofta.

(Icke signifikant)

Här ser vi en korstabell som jämför ”Hur ofta tränar du under veckan” och ”Hur ofta 

äter du frukost”. Vi har lagt våra oberoende variabler på raderna och beroende var

i kolumnerna för att det ska bli korrekt. Korrekt i om vi kan ställa oss frågan: ”Om det 

är några skillnader i frukostmatvanor om man tränar väldigt ofta, ofta eller sällan”? 

Detta kan vi svara på om vi kollar på ”% inom träna/vecka”. Vi ser att av dem som 

anser sig träna väldigt ofta är det 85,5% av dem som anser sig äta frukost väldigt ofta 

till skillnad mot dem som anser sig träna sällan, där är det 71,2% av dem som anser sig 

Här ser vi en korstabell som jämför ”Hur ofta tränar du under veckan” och ”Hur ofta 

äter du frukost”. Vi har lagt våra oberoende variabler på raderna och beroende variabler 

i kolumnerna för att det ska bli korrekt. Korrekt i om vi kan ställa oss frågan: ”Om det 

är några skillnader i frukostmatvanor om man tränar väldigt ofta, ofta eller sällan”? 

dem som 

anser sig träna väldigt ofta är det 85,5% av dem som anser sig äta frukost väldigt ofta 

till skillnad mot dem som anser sig träna sällan, där är det 71,2% av dem som anser sig 
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I tabellen ser vi även ”% inom frukost”, här kan vi svara på frågan om: ”hur ofta elever 

anser sig träna beroende på hur ofta de äter frukost”?  Där ser vi att 32,9% av de som 

äter frukost väldigt ofta anser sig  träna väldigt ofta. Vilket blir en helt annan 

frågeställning och ett helt annat svar, vi ville ha med detta så det förklarar att vi tittar på 

rätt variabler.

Vi vill även klargöra att vi måste kolla på procenten för att se skillnaderna inom de 

olika träningsgrupperna. Det är svårt att få en klar bild om man säger att av de elever 

som anser sig träna väldigt ofta var det 53 av 63 elever som åt frukost väldigt ofta och 

ställer det emot att det var  61 av 78 elever som tränar ofta som ansåg sig äta frukost 

väldigt ofta. 61 är ett högre nummer än 53, vilket kan försvåra bilden av . Men om man 

kollar på procenten så ser man att 85,5% av de som anser sig träna väldigt ofta anser sig 

äta frukost väldigt ofta och 78,2% av de som anser sig träna ofta anser sig själva äta 

frukost väldigt ofta. Det är inte så stor skillnad men skillnaden finns där.



Mellanmål

I denna tabell ser vi hur ofta eleverna anser sig äta mellanmål beroende på hur ofta de 

tränar i veckan. Vi kan se samband i att 59,7% av de som anser sig träna väldigt ofta 

anser sig äta mellanmål väldigt ofta.

träna sällan, där bara 33,3% av den gruppen anser sig äta mellanmål väldigt ofta. I 

gruppen som anser sig träna sällan är det även 45,5% som anser sig äta mellanmål 

sällan till skillnad från gruppen som 

som anser sig äta mellanmål sällan. Här ser vi samband i att om man anser sig träna ofta 

(Signifikant)

I denna tabell ser vi hur ofta eleverna anser sig äta mellanmål beroende på hur ofta de 

tränar i veckan. Vi kan se samband i att 59,7% av de som anser sig träna väldigt ofta 

anser sig äta mellanmål väldigt ofta. Vi kan även se att det skiljer mot de som anser sig 

träna sällan, där bara 33,3% av den gruppen anser sig äta mellanmål väldigt ofta. I 

gruppen som anser sig träna sällan är det även 45,5% som anser sig äta mellanmål 

sällan till skillnad från gruppen som anser sig träna väldigt ofta där det bara är 19,4% 

som anser sig äta mellanmål sällan. Här ser vi samband i att om man anser sig träna ofta 

I denna tabell ser vi hur ofta eleverna anser sig äta mellanmål beroende på hur ofta de 

tränar i veckan. Vi kan se samband i att 59,7% av de som anser sig träna väldigt ofta 

Vi kan även se att det skiljer mot de som anser sig 

träna sällan, där bara 33,3% av den gruppen anser sig äta mellanmål väldigt ofta. I 

gruppen som anser sig träna sällan är det även 45,5% som anser sig äta mellanmål 

anser sig träna väldigt ofta där det bara är 19,4% 

som anser sig äta mellanmål sällan. Här ser vi samband i att om man anser sig träna ofta 



anser sig många äta mellanmål väldigt ofta och om man anser sig träna sällan anser 

många sig äta mellanmål mer sälla

Hur ofta man äter frukt under en dag

I denna tabell ser vi även att 30,6% av de som anser sig träna väldigt ofta anser sig äta 

mellanmål minst två gånger på den dagen. I tabellen ser vi samband med att de som 

tränar mer frekvent äter mellanmål mer gånger per dag än de som tränar mindre 

frekvent. Detta är intressant eftersom livsmedelsverket rekommenderar att äta minst 5 

måltider per dag, vilket utgör 2 mellanmål och ett kvällsmål. Deras mellanmålsvanor ser 

anser sig många äta mellanmål väldigt ofta och om man anser sig träna sällan anser 

många sig äta mellanmål mer sällan.

Hur ofta man äter frukt under en dag

(Signifikant)

I denna tabell ser vi även att 30,6% av de som anser sig träna väldigt ofta anser sig äta 

mellanmål minst två gånger på den dagen. I tabellen ser vi samband med att de som 

kvent äter mellanmål mer gånger per dag än de som tränar mindre 

frekvent. Detta är intressant eftersom livsmedelsverket rekommenderar att äta minst 5 

måltider per dag, vilket utgör 2 mellanmål och ett kvällsmål. Deras mellanmålsvanor ser 

anser sig många äta mellanmål väldigt ofta och om man anser sig träna sällan anser 

I denna tabell ser vi även att 30,6% av de som anser sig träna väldigt ofta anser sig äta 

mellanmål minst två gånger på den dagen. I tabellen ser vi samband med att de som 

frekvent. Detta är intressant eftersom livsmedelsverket rekommenderar att äta minst 5 

måltider per dag, vilket utgör 2 mellanmål och ett kvällsmål. Deras mellanmålsvanor ser 



bra ut om man tittar på ofta de äter mellanmål i veckan men det ser sämre ut om man 

tittar på hur ofta de äter mellanmål under dagen.

Lunch

Vad det gäller skollunchen så är det totalt ett högt antal av eleverna som anser sig äta 

lunch på skolan väldigt ofta. Utav de grupper vi fått till som anser sig träna väldigt ofta, 

ofta och sällan kan man se samband att de som tränar sällan har 83,3% som anser sig äta 

lunch väldigt ofta på skolan, de som tränar väldigt ofta har 93,5% inom sin grupp som 

anser sig äta lunch väldigt ofta och de som anser sig träna ofta är det 89,7% som anser 

sig äta lunch på skolan väldigt ofta. Det vi kan se är att det är mindre andel från de som 

anser sig träna sällan som anser sig äta lunch väldigt ofta.

ar på ofta de äter mellanmål i veckan men det ser sämre ut om man 

tittar på hur ofta de äter mellanmål under dagen.

(Icke signifikant)

Vad det gäller skollunchen så är det totalt ett högt antal av eleverna som anser sig äta 

lan väldigt ofta. Utav de grupper vi fått till som anser sig träna väldigt ofta, 

ofta och sällan kan man se samband att de som tränar sällan har 83,3% som anser sig äta 

lunch väldigt ofta på skolan, de som tränar väldigt ofta har 93,5% inom sin grupp som 

nser sig äta lunch väldigt ofta och de som anser sig träna ofta är det 89,7% som anser 

sig äta lunch på skolan väldigt ofta. Det vi kan se är att det är mindre andel från de som 

anser sig träna sällan som anser sig äta lunch väldigt ofta.

ar på ofta de äter mellanmål i veckan men det ser sämre ut om man 

Vad det gäller skollunchen så är det totalt ett högt antal av eleverna som anser sig äta 

lan väldigt ofta. Utav de grupper vi fått till som anser sig träna väldigt ofta, 

ofta och sällan kan man se samband att de som tränar sällan har 83,3% som anser sig äta 

lunch väldigt ofta på skolan, de som tränar väldigt ofta har 93,5% inom sin grupp som 

nser sig äta lunch väldigt ofta och de som anser sig träna ofta är det 89,7% som anser 

sig äta lunch på skolan väldigt ofta. Det vi kan se är att det är mindre andel från de som 



Middag

Det var inga större skillnader på middagsvanorna beroende på hur mycket man tränar 
under veckan, därför har vi valt att inte lyfta det.

Frukt

I denna tabell, där vi lyfter elevernas fruktmatvanor, här ser vi tydliga skillnader mellan 

de som tränar väldigt ofta, ofta och sällan. Vi ser skillnader i om man anser sig träna 

väldigt ofta så anser 66,1% av den gruppen att de äter frukt väldigt ofta, till skillnad från 

de som anser sig träna sällan, där bara 25,8% av den gruppen anser sig äta

ofta. De som anser sig träna sällan har tydligare samband med att äta frukt sällan än de 

som anser sig träna ofta och väldigt ofta. Även här ser vi samband i att om man anser 

sig träna väldigt ofta anser sig man sig äta frukt väldigt ofta oc

sällan så anser man sig äta frukt mer sällan.

inga större skillnader på middagsvanorna beroende på hur mycket man tränar 
under veckan, därför har vi valt att inte lyfta det.

(Signifikant)

I denna tabell, där vi lyfter elevernas fruktmatvanor, här ser vi tydliga skillnader mellan 

de som tränar väldigt ofta, ofta och sällan. Vi ser skillnader i om man anser sig träna 

väldigt ofta så anser 66,1% av den gruppen att de äter frukt väldigt ofta, till skillnad från 

de som anser sig träna sällan, där bara 25,8% av den gruppen anser sig äta frukt väldigt 

ofta. De som anser sig träna sällan har tydligare samband med att äta frukt sällan än de 

som anser sig träna ofta och väldigt ofta. Även här ser vi samband i att om man anser 

sig träna väldigt ofta anser sig man sig äta frukt väldigt ofta och om  man anser sig träna 

sällan så anser man sig äta frukt mer sällan.

inga större skillnader på middagsvanorna beroende på hur mycket man tränar 

)

I denna tabell, där vi lyfter elevernas fruktmatvanor, här ser vi tydliga skillnader mellan 

de som tränar väldigt ofta, ofta och sällan. Vi ser skillnader i om man anser sig träna 

väldigt ofta så anser 66,1% av den gruppen att de äter frukt väldigt ofta, till skillnad från 

frukt väldigt 

ofta. De som anser sig träna sällan har tydligare samband med att äta frukt sällan än de 

som anser sig träna ofta och väldigt ofta. Även här ser vi samband i att om man anser 

h om  man anser sig träna 



Grönsaker

I den här tabellen ser vi att det är skillnad i grönsakskonsumtion mellan de som träna 

väldig ofta, ofta och sällan. Av de som anser sig träna väldig

anser sig äta grönsaker väldigt ofta, av de som anser sig träna ofta är det 69,2% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta och av de som anser sig träna sällan är det 47% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta. Det är skillnader i

tenderar till att träna oftare anser sig själva äta grönsaker oftare. Man ser även samband 

med att de som tränar sällan tenderar till att ha större andel inom gruppen som äter 

grönsaker sällan.

(Signifikant)

I den här tabellen ser vi att det är skillnad i grönsakskonsumtion mellan de som träna 

väldig ofta, ofta och sällan. Av de som anser sig träna väldigt ofta är det 75,8% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta, av de som anser sig träna ofta är det 69,2% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta och av de som anser sig träna sällan är det 47% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta. Det är skillnader i de olika grupperna och de som 

tenderar till att träna oftare anser sig själva äta grönsaker oftare. Man ser även samband 

med att de som tränar sällan tenderar till att ha större andel inom gruppen som äter 

I den här tabellen ser vi att det är skillnad i grönsakskonsumtion mellan de som träna 

t ofta är det 75,8% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta, av de som anser sig träna ofta är det 69,2% som 

anser sig äta grönsaker väldigt ofta och av de som anser sig träna sällan är det 47% som 

de olika grupperna och de som 

tenderar till att träna oftare anser sig själva äta grönsaker oftare. Man ser även samband 

med att de som tränar sällan tenderar till att ha större andel inom gruppen som äter 



Frågeställning 2: Var anser eleverna sig få sin kunskap om kost och bra matvanor 

ifrån?

Vi tog reda på, genom vår enkät, hur eleverna prio

kunskap om bra kost ifrån. De fick prio

& Hälsa”, ”Hemkunskap”, ”Hemifrån”, ”Media” ”Idrottsförening/tränare” och ”Annat”. 

Utifrån de svaren har vi fått fram den här korstabellen 

prioriterar som primär kunskapskälla

ifrån. Totalt sett kan vi se att hemmet har majoritet i svaren, det är 92 av 206 elever som 

prioriterar hemmet som första kunskap

och ämnet hemkunskap som har 39 a

everna sig få sin kunskap om kost och bra matvanor 

(Icke signifikant)

enkät, hur eleverna prioriterar var de mest anser få sin 

kunskap om bra kost ifrån. De fick prioritera sina svar från sex svarsalternativ: ”Idrott 

& Hälsa”, ”Hemkunskap”, ”Hemifrån”, ”Media” ”Idrottsförening/tränare” och ”Annat”. 

Utifrån de svaren har vi fått fram den här korstabellen som förklarar vad eleverna 

kunskapskälla, var de anser sig få mest kunskap om bra matvanor 

ifrån. Totalt sett kan vi se att hemmet har majoritet i svaren, det är 92 av 206 elever som 

terar hemmet som första kunskapskälla om bra matvanor. Efter det är det skolan 

och ämnet hemkunskap som har 39 av 206 elever som anser att de får mest kunskap 

everna sig få sin kunskap om kost och bra matvanor 

terar var de mest anser få sin 

tera sina svar från sex svarsalternativ: ”Idrott 

& Hälsa”, ”Hemkunskap”, ”Hemifrån”, ”Media” ”Idrottsförening/tränare” och ”Annat”. 

som förklarar vad eleverna 

de anser sig få mest kunskap om bra matvanor 

ifrån. Totalt sett kan vi se att hemmet har majoritet i svaren, det är 92 av 206 elever som 

källa om bra matvanor. Efter det är det skolan 

kunskap 
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därifrån. Därefter är det media på 31 av 206 elever som anser sig får kunskap mest från 

media. Det vi tycker är intressant för den här tabellen är den låga andelen på idrott och 

hälsa där bara 15 av 206 elever anser att de får mest kunskap om bra matvanor från 

idrott och hälsa.

Vi kan även se om var de som anser sig träna ofta, ofta och sällan anser att de får sina 

kunskaper mest ifrån. Av de som anser sig träna väldigt ofta ansåg 12 av 62 personer att 

idrottsföreningen/tränare spelade roll i frågan var de ansåg sig få mest kunskap om bra 

matvanor ifrån. Vilket tyder på att tränaren/idrottsföreningen spelar en större roll för de 

som tränar ofta.

Om vi analyserar tabellen vidare kan vi räkna ut att majoriteten även anser att de får sin 

kunskap utan för skolan. Det är bara 54 av 206 elever som anser sig få kunskap inom 

skolan och resten anser att de får kunskap utanför skolan. Dessa resultat vi fått fram 

kommer vi att analysera vidare i analyskapitlet och fördjupa oss i varför det ser ut så 

här.
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8. Analys

I analysavsnittet fördjupar vi oss i de resultat vi har fått fram från den andra frågeställningen: 

”Var anser eleverna att de får mest kunskap om bra matvanor ifrån”? Vi analyserar vårt 

resultat utifrån lärandeteorier närmre bestämt pragmatismen. Detta för att få en mer fördjupad 

förståelse för resultaten.

8.1 Resultat och pragmatismen

I resultatet ser vi att majoriteten av eleverna anser att de får sin kunskap utanför skolan och då 

framförallt hemmet. Om vi går in på vad pragmatismen står för och drar paralleller med det 

resultatet visar kan vi se vissa likheter. 

Resultatet visar på att de här eleverna hämtar kunskap utanför skolan i en vardagsmiljö. Detta 

är intressant då Säljö (2012) förklarar att pragmatismen intresserar sig för hur kunskaper 

fungerar för människor i deras vardag. Likheterna blir att eleverna anser att kunskapen 

kommer från en vardaglig källa likt pragmatismen intresserar sig för hur kunskapen fungerar i 

människans vardag. Det blir ett informellt lärande för eleverna som inte sker inom skolans 

ramar.

Vi vet inte vilka kunskaper eleverna menar när de svarar på frågan: ”Var de anser att de får 

mest kunskap om bra matvanor utifrån”? Det enda vi vet är att de tycker den kunskapen är 

viktig eftersom de anser att de får mest kunskap utanför skolan. Det kopplar vi vidare till ett 

pragmatiskt synsätt på kunskap. Där Säljö (2012) beskriver att enligt Pragmatister blir 

kunskapen intressant och värdefullt när den kopplas till människors dagliga liv och konkreta 

erfarenheter. Elevernas erfarenheter från det vardagliga livet kan vara positivare än de 

erfarenheter de har från skolan, kanske är det därför de anser sig få mest kunskap om bra 

matvanor utanför skolan.
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Resultaten inom skolan visar att hemkunskapen är en större kunskapskälla än vad idrotten är. 

Varför anser eleverna att de får mer kunskap från hemkunskapen? Lyckas de bättre att koppla 

undervisningen till vardagen? 

Säljö (2012) berättar om filosofen John Dewey och om hur han var ett av de kändaste namnen

inom pragmatismen. Dewey formulerade begreppet ”Learning by doing”, där vikten ligger i 

att

teori och praktik är starkt sammankopplat. Sinnliga upplevelser är viktiga för att tillägna sig

kunskap, men det ska inte bara upplevas de ska även reflekteras över det man har gjort

Det kan vara så att hemkunskapen lyckas bättre med att koppla goda matvanor till vardagen 

för att man praktiskt håller på med maten. Det kan antas att om man diskuterar bra matvanor 

inom idrotten går det miste om den praktiska biten och väljer därför att värdera kunskapen 

från hemkunskapen mer än idrotten. Dock tycker vi det är en för låg andel som prioterar idrott 

och hälsa som kunskapskälla som viktig eftersom skolverket (2011) lyfter i det centrala 

innehållet att man skall förklara sambandet mellan rörelse, kost och hälsa.

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka elevernas mat och träningsvanor samt att se 

var eleverna mest anser sig ta till sig kunskap om bra matvanor ifrån.  När vi fått reda på 

resultaten har vi sett att elever som tränar ofta tendererar till att ha lite bättre matvanor. Vi har 

även sett att majoriteten av eleverna prioterar kunskap om bra matvanor utanför skolan. Är 

det så att elever som tränar ofta tillägnar sig bättre kunskaper utanför skolan eftersom de har 

bättre matvanor? Har de tillgång till bättre vardagliga källor som influerar dem? Det vet vi 

inte men de hade varit intressant att forska vidare inom.

Vi har tagit upp vikten av vardaglig kunskap igenom pragmatismen och drar slutsatsen att det 

är värdefull kunskap som finns inom skolan. Skolan bör lyfta den vardagliga kunskapen om 

matvanor mer. Eftersom timmarna är så få (180 tim.) i hemkunskapen och många anser sig 

inte priotera idrott som en bra kunskapskälla för bra matvanor.  Dessa är de viktiga slutsatser 

vi drar från analysen av våra resultat.
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9. Diskussion

I det här avsnittet kommer vi diskutera om hur tidigare forskning och våra resultat 

hänger ihop, likheter och skillnader. Vi kommer även att ha en slutdiskussion och 

rekommendationer på de slutsatser vi har dragit. Vi kommer även lyfta vad som kan 

vara intressant att forska vidare kring i detta ämne. 

9.1 Resultaten och tidigare forskning 

I den tidigare forskning Axelsen (2012) gjort kan man se att de som har bättre 

frukostvanor har bättre matvanor under resten av dagen. Detta kan man se i våra resultat 

med, de som anser sig träna anser sig oftare äta frukost och de anser sig ha bättre 

matvanor resten av dagen, speciellt mellanmåls- och lunchvanor.

Nelsons (2010) forskning visar att föräldrarna och hemmet påverkar barns matvanor 

väldigt mycket. I detta ser vi likheter med vår studie, där hemmet tar stor plats i var 

elever anser få sin kunskap om bra matvanor ifrån. I vår studie kan man till och med se 

att de som anser sig träna, anser sig få mera kunskap från hemmet än de som inte tränar.

I en väldigt lik studie som Morin (2013) gjort kan man se väldigt många likheter med 

vår. De som var mer fysisk aktiva åt mer hälsosamt än de som inte gjorde det. De åt mer 

fullkorn, frukt och grönsaker. I likhet med vår studie kan vi se samma sak i hur ofta 

eleverna anser sig äta frukt och grönt. Vi kan se likheter hur elever som anser sig träna 

också anser sig äta frukost oftare. Dock kan vi inte se innehållet vad de äter till frukost, 

men denna studie indikera på att elever som är fysiskt aktiva äter mer hälsosamt. Vilket 

är bra för att styrka att elever som anser sig träna är mer hälsosamma i sina matvanor. 

Angående de problem som dåliga matvanor kan ge har Shi (2013) kommit fram till att 

elever som äter bättre och tränar mer har färre problem i skolan, är mindre feta och har 

färre beteendestörningar. Detta styrker vår problematisering av vårt valda ämne, varför 
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det är viktigt att veta var elever anser sig få bra matvanor ifrån. I våra resultat ser vi bara 

att matvanorna är sämre hos de som inte anser sig träna under veckan. Det hade varit 

intressant att se om dessa problem fanns i skolorna med. Det kan vara en studie för 

framtiden.

Vi vill avsluta denna diskussion med att vi ser många likheter från vår studie och den 

tidigare forskningen. Detta styrker alla de resultat vi fått fram och därför kan vi 

diskutera vidare med våra rekommendationer och slutsatser.

9.2 Slutdiskussion och rekommendationer

I våra resultat har det inte kommit fram så mycket ny kunskap i området. Kunskapen 

om att elever som tränar har något bättre matvanor än de som inte tränar styrks bara i 

vår studie. Det är dock väldigt intressant att se de tabeller vi har fått fram stämmer 

överens med den tidigare forskningen. Detsamma gäller frågeställningen om var de 

anser få sin kunskap om bra matvanor ifrån, där majoriteten ansåg att de hämtade 

kunskap om bra matvanor från hemmet.

I våra resultat i kombination med vår problematisering anser vi att det kan införas mer 

undervisning om matvanor i högstadiet för att få in mer vardagslärande i skolan. 

Speciellt i idrotten eftersom det är en låg andel som inte prioterar sin kunskap om bra 

matvanor därifrån. Vi vet att det kan bero på andra faktorer såsom grupptillhörighet och 

påverkan från familjen. Men detta tas inte upp i denna studie eftersom en sådan enkät 

kan bli för omfattande för eleverna. Detta kan vara intressant att studera vidare, att se 

vilka faktorer som gör att elever väljer bort bra matvanor även fast de vet om vad bra 

matvanor är.

  

Eftersom de nya kursplanerna är relativt nya rekommenderar vi att nya lärare försöker 

anamma de mål kursplanerna skriver fram. Pragmatismen betonar att teori, praktik och 

reflektion är viktigt för lärandet. Därför är viktigt att idrottslärare samarbetar med 

hemkunskapslärarna för att förmedla kunskap om bra matvanor och vad de gör i 

samband med fysiskt aktivitet. Vi anser att det finns många timmar att hämta från 

idrotten som kan gå till kunskap om matvanor eftersom idrotten har 500 timmar och 
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hemkunskapen 180 timmar totalt. Vi vill rekommendera att man får med alla, så 

undervisning tilltalar även de som inte tränar eller tränar mindre på fritiden.

I denna studie ser vi var eleverna anser att de får sin kunskap om bra matvanor ifrån. 

Det hade varit intressant att se hur lärarna bedriver undervisning om kost och bra 

matvanor i skolorna, för att se om man kan förbättra undervisningen om kost och bra 

matvanor. Det hade även varit intressant att forska om konsekvenser av allt för stort 

pådrag kring kost och matvanor, exempelvis sjukdomar såsom bulimi och anorexia.

I och med resultaten, att idrott och hälsa inte har stort förtroende som kunskapskälla för 

bra matvanor, anser vi att mer undervisning om kost och bra matvanor i grundskolan 

kan förbereda eleven för vardagslivet och kan förebygga många av de hälsoproblem 

som uppstår vid dåliga matvanor. Detta kan förhoppningsvis således gynna individen, 

skolan och samhället i stort. Vi vill i vårt yrke som lärare ge eleverna chansen att få mer 

fakta om kost istället för att de enbart ska behöva bygga sina kunskaper på vaga åsikter, 

som den klassiska ”ät det här så du blir stor och stark”. 
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Bilaga 1

Enkätundersökning om dina
kost- och träningsvanor

Kön Kille Tjej

Träningsvanor

Utövar du någon idrott på fritiden?

Ja Nej

-  Om JA, vilken/vilka idrotter?

________________________________________________________

Är du med i någon/några idrottsförening(ar)?

Ja Nej

-  Om Ja, vilken/vilka idrottsförening(ar)?

_________________________________________________________

Hur många dagar i veckan tränar du vanligtvis?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Tävlar/spelar du match någonting under veckorna?

Ja Nej

 Om JA, hur många ggr per månad tävlar/spelar du match vanligtvis?

___________________________________________________________
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Matvanor

Hur ofta äter du frukost under veckan

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

-Vad brukar din frukost under veckan bestå av?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Hur ofta äter du vanligtvis lunch på skolan?

Varje skoldag 4 ggr i veckan 3 ggr i veckan 2 ggr i veckan

1 gång i veckan Aldrig

-Om du hoppar över skollunchen vad äter du istället då?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Hur ofta äter du middag?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Vad består din middag oftast av?

Varm hemlagad mat Köpt färdig mat (fryst pizza, Mcdonalds etc)

Smörgåsar

- något annat (beskriv)

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Hur ofta äter du mellanmål?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Hur många gånger på den dagen äter du då mellanmål? (Om du svarat aldrig, 
fortsätt till nästa fråga)

En gång per dag två gånger per dag tre gånger per dag

fler än tre gånger per dag

Vad dricker du oftast till måltiderna?

________________________________

Hur ofta äter du köpt färdig mat (frysta pizzor, McDonalds etc.)? 

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Hur ofta äter du grönsaker?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Hur ofta äter du frukt?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Hur ofta dricker du läsk?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig
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Hur ofta äter du godis?

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Hur ofta äter du snacks? (chips, ostbågar, popcorn o.s.v.)

Varje dag 5-6 ggr i veckan 3-4 ggr i veckan 1-2 ggr i veckan Aldrig

Matkunskap

Var tycker du att du får mest kunskap om bra matvanor ifrån? ( Du får ringa in 
flera alternativ)

Idrott och hälsa i skolan Hemkunskapen i skolan Hemifrån (föräldrar)

Media (TV/tidningar/internet) Idrottsförening/Tränare Annat:_____________

Om du ringat in flera alternativ, skriv och rangordna dem nedan
(Nr 1 där du tycker att du får mest kunskap ifrån och neråt)

1.___________________
2.___________________
3.___________________
4.___________________
5.___________________
6.___________________

Tack för att du medverkat i denna studie!

Eric Bergström
Rickard Gerdin


