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Sammanfattning 

Målet med vår studie är att försöka ta reda på hur det ligger till med våra ungdomars 

kost och motionsvanor. Man läser ofta i tidningar om den växande ohälsan bland våra 

ungdomar, så vi vill med denna uppsats försöka belysa detta problem genom denna 

undersökning. Vi har sett en tendens på våra respektive skolor att eleverna verkar dricka 

mycket läsk och äter ofta godis innan första lektionen. Vi undrar därför om eleverna äter 

frukost? Vi har även studerat om eleverna är fysiskt aktiva eller inte, samt hur mycket 

tid de lägger ner på tv tittande och datoranvändning. En av våra frågor som vi vill ha 

svar på är om eleverna blir informerade av skolan och föräldrarna om betydelsen av att 

äta rätt kost och om hur de äter beror på deras identitetsbegrepp. Genom att studera 

aktuell forskningslitteratur och undersökningar på området så hoppas vi få svar på hur 

förhållandet kost och motion i relation till våra ungdomars vanor ser ut. Vi har valt att 

jobba med två klasser från Tullängsskolan i Örebro där eleverna går på 

Energiprogrammet och Elprogrammet vilket representeras till stor del av killar och en 

klass från Dackeskolan i Mjölby där eleverna tillhör Hotell och restaurangprogrammet 

och representeras av tjejer. Samtliga elever är årskurs 1 elever. Det är totalt 46 elever 

med i vår studie. 

 

Vår undersökning är av kvalitativ karaktär men vi tar hjälp av en enkätundersökning 

som oftast betraktas som en kvantitativ undersökningsmetod.   

 

 

Nyckelord 
fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, ungdomar, kostvanor, matvanor, motionsvanor, 

könsidentitet, genus. 
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Förord 

 

Vi är tre lärare som har arbetat i den privata sektorn under många år som blev 

headhuntade av våra respektive skolor till att verka som yrkeslärare. Leif Thörne 

arbetade som rörmontör och är van med stora byggen, Jan Olsson som också arbetade 

som rörmontör är van med servicearbeten och Mikaela Hedén som arbetade inom hotell 

och restaurangbranschen.  

 

En förutsättning för att det skulle fungera var att få gå en yrkeslärarutbildning som vi 

förövrigt påbörjade 10 mars 2006 på dåvarande lärarhögskolan i Stockholm på en 60 

poängs sälutbildning. Vi gör vårt examensarbete på Stockholmsuniversitet och det har 

varit en spännande och lärorik resa. Det har inneburit en enorm omställning i våra liv att 

börja plugga när vi samtidigt har haft full tid på yrkeslinjer med allt vad det innebär 

med våra kära elever. 

 

Så vill vi tacka våra kära familjer Christina Thörne, Helene Olsson, Daniel Hedén för att 

de ställt upp för oss och lyssnat och diskuterat samt givit oss goda råd när det ibland 

varit tungt och de fått tagit hand om markservicen, när vi har arbetat med våra studier 

både hemma och i Stockholm. 

 

Ett speciellt tack till Anna Wibäck som korrekturläst vår text och våra arbetskamrater 

och rektorer Håkan Östrot, Hans Hellund, Lars Nilsagård och Torsten Ohlsson som har 

haft tålamod med oss. Även ett stort tack till de elever som ställt upp i undersökningen 

och sist men inte minst vår eminenta handledare Katarina Sipos Zackrisson för hennes 

otroliga engagemang samt stöttning, som har suttit uppe hela nätterna och väntat på nya 

frågor från oss. 
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1. Inledning 

Vi är tre lärarstuderande som går på Stockholms universitet säl 3:2 för att bli behöriga 

lärare. Äntligen är vi framme vid ”Grand Final” den stora C uppsatsen 15 

högskolepoäng som alla tre har sett fram mot att genomföra på bästa möjliga sätt. Vi 

som har valt att jobba i gruppen är Leif Thörne yrkeslärare på Energiprogrammet 

Tullängsskolan i Örebro, Jan Olsson yrkeslärare på Energiprogrammet Tullängsskolan i 

Örebro och Mikaela Hedén serveringslärare på Hotell och restaurang programmet, 

Dackeskolan i Mjölby. Alla tre är mycket intresserade av mat och motion och kom fram 

till att det skulle vara intressant att göra någon undersökning om det ämnet i vår C- 

uppsats. 

     

Efter några möten i Stockholm och Örebro kom vi fram till att alla tre lagt märke till att 

många elever kommer till skolan med en coca-colaburk och kanske någon form av 

godis som äts innan morgonlektionen. Detta medförde att vi ville göra en studie om 

ungdomars kost och motionsvanor. Hänger kostvanorna ihop med hur fysiskt aktiva 

eller inaktiva ungdomarna är samt finns det skillnader mellan killar och tjejers kost- och 

motionsvanor? 

      

Det finns en hel del studier inom området, men inte bland gymnasieungdomar som vi 

valt att studera. Som metod i studien använder vi enkäter som delats ut på respektive 

skola.  

     

Energi- och Elprogrammet är ”killdominerade” program och det är viktigt att äta rätt 

kost för att orka arbeta i en ganska tung bransch, där det går åt mycket energi för att 

orka med arbetsdagen. Hotell och restaurangprogrammet är ett ”tjejdominerat” program 

och eleverna som går där utbildar sig till att jobba med kost i framtiden. Studien kan då 

visa om de är mer medvetna om att äta rätt mat än killarna i Örebro också med tanke på 

de olika könen. Det är en intressant uppgift att titta närmare på, dessutom kommer vi 

lyfta fram identitetsbegreppet i vår undersökning.  

 

En fråga i vår enkät är om föräldrarna jobbar heltid eller deltid där kanske man kan få 

svar på om det går åt mer snabbmat i hem där föräldrar jobbar mycket och helt enkelt 

inte har tid att laga mat efter den traditionella kostcirkeln. 

2. Bakgrund  

Det kommer alarmerande rapporter och artiklar om ungdomars växande ohälsa när det 

gäller övervikt då behöver vuxna reagera, särskilt vi med pedagogiskt ansvar och detta 

är vårt sätt att ta ansvar genom att belysa problematiken. Som lärare stöter vi på dessa 

problem då vi exempelvis ser våra ungdomar dricka läsk direkt på morgonen vilket kan 

leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. 
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Enligt livsmedelsverket är det stora problemet i dagens samhälle att ungdomarna är mer 

stillasittande och äter fel. En av anledningarna är den höga läskkonsumtionen som inger 

en låg mättnadskänsla.
1
 Men i en studie som gjordes mellan åren 2001 och 2005 av 

Statens folkhälsoinstitut visade trenden att godis och läskkonsumtionen minskade 

samtidigt som konsumtionen av frukt och grönsaker ökade bland pojkar och flickor i 

alla åldersgrupper. Men man konstaterade också att vanorna försämrades med åldern, 

11–åringarna hade de bästa konsumtionsvanorna och 15-åringarna de sämsta.
2
 Även 

studier om ungdomars frukost och matvanor visade samma tendenser där man 

konstaterade att flickor i 15-årsåldern åt i mindre utsträckning frukost och lunch jämfört 

med pojkar i samma ålder. Att matvanorna förändrades och försämrades med åldern 

märktes även då frågor ställts om de dagligen äter frukt, grönsaker, godis och läsk. Mia 

Danielsson som är beteendevetare vill också trycka på vikten av att äta regelbundet för 

att få i sig rätt näring 
3
 

     

Ungdomars stillasittande kan kopplas samman med bland annat datorernas framväxt där 

de kan sitta flera timmar per dag, vilket också ökar risken för olika följdsjukdomar 

såsom diabetes, benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. Idag har vi inte lika stor andel 

fetma som till exempel USA men med denna utveckling finns risken att Sverige snart 

befinner sig på samma nivå.
4
  

 

TV-spelsjätten Nintendo har uppmärksammat problematiken och skapat en spelkonsoll 

där spelaren kan röra på sig med namnet Wii. Nu har de också kommit ut med spel som 

går under namnet Wii Fit vilket innebär att ett tillbehör av en balance board
5
(se figur 1) 

medföljer som känner av vikt och tyngdpunkt och som därför känner av kroppens 

rörelser. Med detta tillbehör kan hela familjen träna yoga, muskler, aerobics och sin 

balans.
6
 

                                                      
1
 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV 2008-05-09. 

2
 Statens folkhälsoinstitut, svenska skolbarns hälsovanor. 

3
 Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02 Grundrapport Mia Danielsson Statens folkhälsoinstitut. 

4 http://archive.corren.se/archive/2007/10/31/jfveg67yyjpmaar.xml  2008-05-11  
5
 Man kan säga att Wii Balance Board består av två delar, en för varje fot. Dessa delar känner av din 

lutning i alla riktningar, och tack vare att plattan är så otroligt känslig fungerar varje övning 

klockrent. 

6
 http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit 2008-05-11. 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV
http://archive.corren.se/archive/2007/10/31/jfveg67yyjpmaar.xml%20%202008-05-11
http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit
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Figur 1: Balance board 

 

När det gäller den fysiska statusen bland ungdomar så ser man i de undersökningar som 

gjorts av bland annat folkhälsoinstitutet att den fysiska aktiviteten minskade, även den 

med åldern samtidigt som andelen ungdomar som tittar på tv och använder datorn mer 

än fyra timmar per dag ökar. Pojkar är i högre utsträckning än flickor fysiskt aktiva 

minst en timme fem dagar i veckan och samtidigt är de i högre utsträckning 

stillasittande mer än fyra timmar om dagen.
7
  

     

Livsmedelsverket rekommenderar 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Aktiviteterna 

kan delas upp på kortare frekvenser och bör vara varierande för att träna hela kroppen.
8
 

Att träna är också ett sätt att förebygga övervikt och ett steg kan vara vardagsmotion 

som att promenera till skolan istället för att ta bussen. Förebyggande är också att i tidig 

ålder lära barnen goda måltidsrutiner och i hemmet välja näringsriktig kost och undvika 

fet mat.
9
  

     

FN:s barnkonvention belyser också vikten av att ”tillhandahålla näringsrika livsmedel i 

tillräcklig omfattning och rent dricksvatten” och att alla ”grupper i samhället, särskilt 

föräldrar och barn, får information om och har tillgång till undervisning om 

barnhälsovård och näringslära.”
10

  

     

I skolans styrdokument gällande de frivilliga skolformerna så har skolan ansvar att 

”uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor.” Skolan ska också ”sträva efter att ge 

gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.”
11

 Här har 

kursen idrott och hälsa A en stor betydelse till att öka kunskaperna kring ungdomars 

livsstil och hälsa. Som det står i kursmålen så ska eleverna få ”kunskap om och 

                                                      
7
 Danielsson Mia, Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02. 

8
 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13945&epslanguage=SV 2008-05-09. 

9
 http://www.vardguiden.se/Article.asp?Articleid=3164 2008-05-09. 

10
 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=44 artikel 24, 2coch e 2008-05-09. 

11
 Lärarens handbok (2004, s. 39). 

http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit##
http://www.nintendo.se/wii/spel/wii_fit##
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13945&epslanguage=SV
http://www.vardguiden.se/Article.asp?Articleid=3164
http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=44
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erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna diskutera 

sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö.” Eleverna ska också kunna se den fysiska 

aktivitetens värde vilket ställer stora krav på läraren att förmedla kunskap som kan ha 

ett värde inför framtiden.
12

 

 

Det skolan kan göra är att öka den schemalagda fysiska aktiviteten som under åren har 

prioriterats bort och tänka på vad som säljs i kafeterian.
13

 Detta har Tullängsskolan i 

Örebro anammat och säljer därför livsmedel som innehåller mindre socker såsom frukt 

och smörgåsar med färska grönsaker.
14

 

     

Livsmedelsverket fick 2005 i uppdrag av regeringen att ta fram råd gällande måltider 

för bland annat gymnasieskolan och i samband med detta användes tidigare 

undersökningar på barns matvanor. Bland annat användes livsmedelsverkets 

undersökning från 2003 om barns matvanor och de kom fram till att de flesta äter 

frukost, lunch och middag, vilket känns tillfredsställande. Dock är fallet att många barn 

får i sig mycket mättat fett och socker på grund av att de dricker läsk, äter godis, snacks, 

glass i större utsträckning och minskar intaget av grönsaker och frukt.
15

 

     

Regeringen har i sin proposition Mål för folkhälsan angivit elva målområden för en 

bättre folkhälsa. Målen gäller bland annat ökad fysisk aktivitet och förbättrade 

kostvanor. Just för att de hälsorelaterade levnadsvanorna grundläggs under barn och 

ungdomsåren och därmed har en så stor inverkan på individens hälsa under resten av 

livet, utgör flickor och pojkar samt unga kvinnor och män några av de strategiskt sett 

viktigaste målgrupperna i folkhälsoarbetet.
16

 

  

2.1 Syfte och frågeställning    

Det vi vill med detta arbete är att få se hur kost- och motionsvanorna ser ut hos våra 

ungdomar och om det stämmer överens med tidigare studier samt belysa problematiken 

kring ungdomars kostvanor. 

Frågeställningarna vi kommer att koncentrera oss på är: 

 Hur ser ungdomars kostvanor ut?  

 Hur ser ungdomars motionsvanor ut? 

 Finns det skillnader i killars och tjejers kost- och motionsvanor? 

                                                      
12

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3201&e

xtraId= 2008-05-09. 
13

 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV 2008-05-09. 
14

 Gymnasieförvaltningen. 2005 Örebro se bilaga 3. 

15
 Livsmedelsverket (2007, s. 4). 

16
 Mål för folkhälsan (prop.2002/2003) 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV
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3. Teori 

I teoriavsnittet kommer vi belysa vikten av bra matvanor i helhet för att sedan gå in 

närmare på just ungdomar. Vi kommer också att belysa situationen kring ungdomars 

fysiska aktivitet och inaktivitet och avslutar sedan med att ta upp begreppet identitet och 

hur det kan påverka ungdomar. 

 

Teorierna kommer vi att koppla till resultatet för att se hur det egentligen står till med 

ungdomarnas kost- och motionsvanor och hur stor del ungdomarnas identitet som kan 

inverka. Vi arbetar dagligen med ungdomar och ser därför detta ur en pedagogisk 

synvinkel, då vi som lärare har ett ansvar för ungdomars hälsa. 

3.1 Matvanor 

Våra matvanor har förändrats drastiskt under åren och kroppen har genom tiderna 

anpassat sig till den föda som går att tillgå som energikälla. Våra förfäder för 100 000 år 

sedan levde på en kolhydratrik kost och går man framåt tills för 10 000 år sedan fick 

kroppen anpassa sig efter en proteinrik kost då det fanns en avsaknad av växtlighet. Då 

vi idag har tillgång i överflöd av energikällor finns det enligt Paulún som är 

näringsfysiolog en stor risk att vi väljer fel sorts mat som till exempel raffinerade 

kolhydrater med socker. Ett större intag av dessa kolhydrater skapar fall av diabetes, 

fetma och andra hälsosjukdomar. Paulun menar att det inte bara är intaget av socker 

som påverkar vår hälsa utan att också portionsstorlekarna blivit större.
17

 Även på 

restauranger har portionsstorlekarna ökat, detta kan man bland annat se på våra 

snabbmatskedjor som till exempel McDonalds där en pommes portion idag är tre gånger 

större än på 1960-talet om man jämför med USA idag. Enligt Eva Callmer som är 

enhetschef på Stockholms landstings enhet, tillämpad näringslära har inte bara 

portionsstorlekarna ökat utan det serveras ofta fet mat eller tillbehör på restaurangerna. 

Hon anser att idag är det omöjligt för kunder att välja kalorisnål mat då det oftast saknas 

information om energiinnehåll.
18

  

 

Wulf Becker som är nutritionist på livsmedelsverket och adjunkt doktor på Uppsala 

universitet anser att det inte är maten man blir fet eller sjuk av, han förespråkar att det är 

småätandet mellan måltiderna. Idag har vi mat lättillgängligt under hela dygnet och det 

är lätt att få i sig energitäta livsmedel mellan måltiderna och det kan vara svårt att hålla 

koll på hur mycket mat man får i sig.
19

 

 

Svenska näringsrekommendationer arbetar för att ge rekommendationer gällande näring 

och fysisk aktivitet och ”utgår från den nuvarande kostförhållanden och 

                                                      
17

 Paulún Fredrik (2002, s. 8 f). 

18
 Agerberg Miki  (2007, s.135).  

19
 Ibid (s 134 f).  



 11 

näringssituationen i Norden.”
20

 Vilket ska vara en hjälp till bland annat skolor för att 

kunna planera och servera näringsriktig skollunch.  

 

Svenska näringsrekommendationer arbetar fram riktlinjer för varje enskilt näringsämne 

som barn och vuxna behöver. Dessa riktlinjer är ett arbete som aldrig tar slut då nya rön 

kring kost och motion framkommer under åren i vetenskapliga studier. Det Svenska 

näringsrekommendationer bland annat vill uppnå med detta är att belysa vikten av att 

både över- och underkonsumtion av energi i förhållande till behovet i längden leder till 

negativa konsekvenser för hälsan. Vilket innebär att energiförbrukning och intag bör 

vara i balans för att undvika över- och undervikt.
21

   

 

Eva Callmer arbetade 1988 fram, tillsammans med enheten tillämpad näringslära en 

modell som skulle göra det lätt att välja rätt mat. Modellen fick namnet 

tallriksmodellen(figur 2), och är en enligt Eva tydligare variant av kostcirkeln. 

Tallriksmodellen är uppdelad i tre sektioner 1/4 respektive 3/4 för att få kroppen att må 

bra och ge näringsbalans och tillräckligt med energi och kostfibrer. Där 1/4 består av 

fisk, kött, ägg eller linser och bönor, 3/4 består av potatis, bröd, pasta och ris och den 

sista 3/4 sektionen består av grönsaker och rotfrukter med mera. Tallriksmodellen kan 

också varieras beroende på hur aktiv eller inaktiv du är.
22

 Ju mer du rör dig desto mer 

energi behöver du, den aktiva bör då äta mer kolhydrater och den inaktiva ökar på 

grönsaker så det täcker halva tallriken. Tallriksmodellen lutar sig också mot Svenska 

näringsrekommendationer där deras proportioner stämmer överens med varandra när det 

gäller intag av protein, spannmål samt frukt och grönt.
23

 

 

 
Figur 2: Tallriksmodellen 

Källa: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14669&epslanguage=SV 

2008-05-24 

                                                      
20

 Svenska näringsrekommendationer ( 2005, s. 4). 

21
 Ibid s. 11 

22
 Stockholms läns landsting ( feb 2005 s 1).  

23
 Ibid ( feb 2005 s 1).  

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14669&epslanguage=SV
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Det kommer hela tiden nya rön hur man ska äta och vad som är nyttig mat, som 

exempel finns det rön som påstår att man ska undvika potatis och ris, här väljer vi att 

framhålla tallriksmodellen som har stått sig genom tiderna och om proportionerna följs 

ger kroppen den näring som den har behov av. 

 

Enligt Paulina Nowicka som är dietist och filosofie magister i idrottspsykologi och 

Carl-Erik Flodmark som är barnläkare, medicine doktor är tallriksmodellen ett välkänt 

pedagogiskt medel för att få barn och ungdomar att äta rätt, dock anser de att 

informationen till barn och ungdomar om att äta rätt enligt tallriksmodellen inte alltid 

genomförs på rätt sätt. De vill ge praktisk information till ungdomarna där de kan visa 

hur en portion läggs upp till vardags genom att använda sig av två vanliga maträtter. 

 
När man lägger upp spagetti och köttfärssås är det vanligt att först fylla hela 

tallriken med spagetti. Sedan hälls köttfärssåsen på spagettin och toppen kröns av 

ketchup. Däremot är det högst ovanligt att lägga potatis över hela tallriken, sedan 

köttbullar över potatisen och därefter sås på toppen av berget. 

 

Genom att genomföra informationen enligt ovan hoppas Nowicka och Flodmark nå ut 

till barn och ungdomar om hur man lägger upp en portion på ett tydligare sätt.
24

 

 

 

3.2 Ungdomars kostvanor 

Det har en stor betydelse för vilken sorts mat ungdomar äter, då bra mat ger energi för 

fysisk aktivitet. Dålig mat som snabbmat gör att ungdomar kan bli rastlösa och trötta då 

energinivån är låg. Snabbmaten såsom hamburgare, pizza etc i kombination med dåliga 

matvanor ökar risken för olika hälsoproblem både på kort och lång sikt och har bland 

annat kopplats ihop med huvudvärk, magont och illamående. Detta vill Paulún 

motverka genom att rekommendera ungdomar att äta mat med långsamma kolhydrater, 

vilket gör att mättnadskänslan håller sig kvar längre. Om man äter enligt Paulúns 

rekommendationer minskar enligt honom också riskerna med småätning.
25

 

 

En undersökning av Becker visade att konsumtionen av godis-, läsk och snabbmat också 

ökade med åldern. En 1/4 av ungdomarna äter godis och choklad tre gånger i veckan 

eller oftare och när det gäller läsk så är det mer än 1/3 som dricker läsk tre gånger i 

veckan eller mer, enligt Becker. 7 % äter snabbmat tre gånger i veckan eller oftare och 

41 % äter snabbmat en till två gånger i veckan. Till snabbmat räknas bland annat 

hamburgare, pizza, korv och kebab.
26

 Detta innebär att ungdomarna får i sig mycket 

tomma kalorier och det kan leda till övervikt, enligt Paulún.
27

 

 

                                                      
24

 Nowicka, Paulina & Flodmark, Carl-Erik (2006, s. 119 f).   

25
 Porsman Camilla & Paulún Fredrik  (2003, s. 9). 

26
 Nowicka Paulina & Flodmark Carl-Erik  (2006, s. 104 ff). 

27
 Porsman, Camilla & Paulún, Fredrik  (2003, s.52 f). .  
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Enligt Becker äter 11 procent av tjejerna både frukt och grönsaker varje dag men endast 

8 % av killarna. Det betyder att endast 10 % av ungdomarna uppnår Svenska 

näringsrekommendationerna på 500 gram frukt och grönsaker per dag. Det visade sig 

också enligt Becker att ungdomarnas vanor att äta frukt och grönsaker försämrades med 

åldern och byttes istället ut till läsk, snacks och andra sockerrika livsmedel.
28

 Om barn 

och ungdomar har tillgång eller får in en vana att äta snacks finns en stor risk att den 

vanan finns kvar som vuxen, enligt Paulún.
29

  

 

Allt fett är dock inte dåligt utan en del är också livsnödvändiga för kroppen. Fett behövs 

för cellernas funktioner och struktur. Kroppen behöver också fettet för att ta upp de 

fettlösliga vitaminerna som A, D, E och K, som tas upp lättast vid intag av fett.
30

 

Fetterna har också till uppgift att ”ge stöd och skydd åt kroppens inre organ samt tjäna 

som isoleringsmaterial så att värmeförluster motverkas vid låga temperaturer.”
31

 

 

Studien visar också att tjejer har mer oregelbundna måltidsvanor än killar bland annat 

när det gäller frukostvanor. 2/3 av tjejerna åt frukost 4-5 dagar under en skolvecka 

jämfört med 3/4 av killarna.
32

 Samtidigt påvisar också Nowicka att överviktiga barn äter 

frukost mer sällan än normalviktiga barn och att det finns tydliga kopplingar till barn 

och ungdomars frukostvanor och vikt. När ungdomarna inte äter frukost blir de 

hungrigare och äter då en större portion till lunch eller middag vilket innebär att 

magsäcken tänjs ut. Dessutom menar Nowicka att det lätt kan bli en vana att småäta 

bland annat på kvällen för att fylla den tänjda magsäcken, vilket innebär att man inte är 

hungrig på morgonen och många byter ut lunchen mot lite sallad eller bröd och köper 

sedan läsk och godis i kafeterian för att klara dagen.
33

 Ungdomarna väljer då snabba 

kolhydrater och småäter det under dagen eller kvällen vilket kan bli en ond cirkel och 

leda till bland annat fetma. Det är också ungdomarna som hoppar över frukost och lunch 

som presterar sämre i skolan på grund av den näringsbrist som uppstår och då fungerar 

hjärnan sämre när den inte får tillräckligt med energi och näring.
34

 

 

Frukostvanorna blir sämre ju äldre ungdomarna blir vilket kan bero på tidsbrist, 

bristande aptit och brist på sällskap vid frukosten men enligt många forskare är största 

skälet till att ungdomar inte äter frukost att de är morgontrötta. En bra frukost för 

ungdomar kan till exempel bestå av ”en tallrik gröt med skivad banan eller rivet äpple 

på samt mjölk till, naturell fil eller yoghurt med osockrade bär eller bitar av frukt i samt 

en smörgås med ost, skinka och gärna någon grönsak på är.” Enbart mjölk och flingor 

                                                      
28

 Nowicka, Paulina & Flodmark, Carl-Erik  (2006, s. 107).  

29
 Porsman Camilla &Paulún Fredrik (2003, s.61) 

30
 Ibid s. 21 ff. 

31
 Christenson Ingrid & Sundling Ing-Marie  (1995, s. 51). 

32
 Nowicka Paulina & Flodmark Carl-Erik  (2006, s. 107). 

33
 Ibid s. 113 f.   

34
 Porsman Camilla & Paulún Fredrik ( 2003, s. 107). 
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eller drickchoklad och en limpmacka är ingen bra frukost. Här menar Paulún att 

ungdomarna måste fylla på med bra kolhydrater på morgonen för att orka hela dagen.
35

 

 

Enligt en undersökning som livsmedelsverket gjort genom Becker och Enghardt och 

som genomfördes på barn i åldrarna 4, 8 och 11 år var ett av huvudresultaten att vid 11 

års ålder började eleverna hoppa över skollunchen och killar åt skollunch i större 

utsträckning än tjejer. Enligt Beckers rikstäckande undersökningar visar det sig att 65 % 

av killarna äter lunch dagligen men endast 50 % av tjejerna äter dagligen skollunch. En 

fjärdedel av killarna och en tredjedel av tjejerna åt skollunch 3-4 gånger i veckan.
36

 

Anledningar till att ungdomar inte äter skollunchen kan vara att de saknar en valfrihet i 

skolmatsalen, att miljön är stökig och att de har för kort lunchrast. Ungdomarna 

efterfrågar enligt Paulún ”tydlig” mat där det syns vad det är för ingredienser istället för 

grytor och sammanblandad mat som ofta finns i skolköken.
37

 

 

3.3 Ungdomars fysiska aktivitet/inaktivitet 

Det har hänt en del i utvecklingen de senaste årtionden gällande bekvämligheter för 

människan med bland annat mobiltelefoner, bilar, hissar och rulltrappor. Samhället har 

också fått andra informations- och avkopplingskällor såsom radio, dator och TV. Erik 

Hemmingsson som är filosofie doktor, beteendevetare och forskare anser att det 

påverkar hur mycket tid vi rör på oss idag, istället för att cykla eller gå till skolan tar vi 

till exempel bil, buss eller moped. På arbetet är arbetsverktyget datorer vilket också gör 

att vi får stillasittande arbetstid och när det gäller TV-tittande har det också effekten att 

vi ofta stoppar i oss snacks med mycket kalorier som kan påverka vår vikt. 

Hemmingsson menar att när det gäller fysisk aktivitet så handlar det idag om att göra 

medvetna val av motion då vår vardagsmotion sänks och aldrig har vi varit så 

stillasittande som vi är idag . Med medvetet val menar Hemmingsson att vi väljer att 

träna styrka, aerobics eller bollsporter, men för att uppnå bästa skydd mot övervikt bör 

den träningen kombineras med vardagsmotion, enligt de rekommendationer som 

Svenska näringsrekommendationer tagit fram. Han menar också att risken för att uppnå 

fetma ökar om man antingen är konsekvent fysisk inaktiv eller om man sänker den 

fysiska aktiviteten, här rekommenderar han att vara konsekvent fysisk aktiv eller öka sin 

aktivitet för att hålla vikten i balans. Han påvisar också effekten av NEAT
38

 som kan 

påverka vår viktbalans och som gör en skillnad på vikt beroende om man är lågintensiv 

fysisk aktiv eller stillasittande. Vissa av oss är mer energisnåla och sitter hellre än står 

och en del kräver mer energi där stillasittande är ovanligt.
39

 

                                                      
35

 Ibid s. 48 ff. 

36
 Nowicka Paulina & Flodmark Carl-Erik ( 2006, s. 107). 

37
 Porsman Camilla & Paulún Fredrik ( 2003, s. 11). 

38
 Non-exercise activity thermogenesis, innebär omedvetna kroppsrörelser som att till exempel stå 

istället för att sitta. 

39
 Lindroos Anna-Karin, Rössner Stephan (2007, s. 85 ff). 
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Nowicka och Flodmark vill att föräldrar ska uppmuntra sina barn i tidig ålder att röra på 

sig och på så sätt få ner tiden framför TV:n. Genom att få barn att redan i tidig ålder bli 

van med rörelse kan det skapa bra motionsvanor i framtiden. De framlyfter också vikten 

av skolgymnastiken där barn och ungdomar har möjligheten att få utöva och prova olika 

sorters sporter och aktiviteter. Skolgymnastiken kan också vara den enda formen av 

högintensiv träning i ungdomars vardag därför vill Nowicka och Flodmark lyfta fram 

och belysa vilken betydelse skolgymnastiken har. De anser också att idrottsläraren har 

en viktig roll till att få barn och ungdomar att känna glädje inför att utöva aktiviteter 

bland annat genom att uppmuntra till att våga prestera.  

 

Även Nowicka och Flodmark förespråkar vardagsmotionen vilket kan innebära att cykla 

eller gå till skolan istället för att ta bussen, gå till kompisen istället för att åka bil. 

Vardagsmotionen är också bra sätt att smyga in rörelse och om tiden är knapp, då målet 

är att motionera minst en timme om dagen.
40

 

 

Paulún vill lyfta fram föräldrarnas roll till att skapa bra förutsättningar för sina barn 

gällande mat och motionsvanor. Barn gör inte som de blir tillsagda utan som sina 

föräldrar och om de väljer TV framför att vara ute och leka med sina barn får också 

barnen den vanan. Därför anser han att en av de viktigaste faktorerna för att förebygga 

övervikt hos barn och ungdomar är att tidigt få in motion i vardagen som något 

självklart. Detta kan bland annat göras genom att begränsa tiden framför dator och TV 

och istället använda mer tid till rörelse.
41

 

3.4 Ungdomars identitetsbegrepp 

 

Varför ser ungdomarnas vanor ut som de gör? Vad för slags påverkan utsätts våra 

ungdomar för?  Hur formas de till dem de är? Det kan ha med deras förändring i 

identitet att göra, vår identitet förändras hela tiden genom livet, men vad innebär då 

identitet?  

 

Enligt Jonas Stier lektor i sociologi förklarar han fenomenet identitet med hjälp av en 

liknelse. På en från början vit duk målas ett porträtt ”formas en identitet” med hjälp av 

olika färger, penslar och pennor. Här målas ett självporträtt av en person utifrån hur 

hon/han uppfattar sig själv, å andra sidan målar människor i dennas omgivning sin 

uppfattning av personen. Utifrån sina unika stilar sätter de medvetet eller omedvetet sin 

särprägel på porträttet, detta porträtt är dock ett livslångt arbete då människan hela tiden 

förändras därmed revideras porträttet med saker som tillkommer eller tas bort, förstärks 

eller mattas ned.
42

 

 

                                                      
40

 Nowicka Paulina, Flodmark Carl-Erik (2006, s. 79 ff). 

41
 Porsman Camilla, Paulún Fredrik (2003, s.61 ff). 

42
 Stier Jonas (2003, s.14). 
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Enligt Nils Hammarén forskare och filosofie magister i sociologi och Thomas 

Johansson professor i socialpsykologi är det många områden som har med begreppet 

identitet att göra – kropp, genus, etnicitet, stil, konsumtion, identitetsutveckling, med 

dessa begrepp försöker de visa att det inte bara betyder ”det du är”. Begreppet identitet 

är istället det som förenar dig med samhället och ger dig en känsla av vem du är. Den 

anger också vem eller vilka som du uppfattar är lik eller olik dig.
43

 Föds vi med en viss 

identitet som kallas det essentialistiska perspektivet eller är det något som växer fram 

under livets gång, vilket innebär det konstruktivistiska perspektivet är frågor som 

återkommer i diskussionen om den mänskliga identitetens uppkomst enligt Hammarén 

och Johansson.
44

  

 

Vi har i alla tider haft funderingar på vart vi ska vara och hur vi ska passa in i samhället, 

detta även långt innan vi kom fram till att det lättade att sätta våra känslor på pränt. Nog 

har vi lite till mans frågat oss om vi handlat rätt och om livet ska vara så här. Måste vi 

ha en identitet eller klarar vi oss utan den? Hammarén och Johansson menar att utan 

identitet och en föreställning om vilka vi är, hamnar vi i ett tillstånd av förvirring och en 

känsla av vilsenhet. Vi kan hamna i depressioner, en känsla av overklighet, ångest och 

självförakt för oss själva. Identitet är alltså något viktigt för människan, även för våra 

ungdomar. 

 

Saker som påverkar våra ungdomar är att nå puberteten, börja gymnasiet, flytta 

hemifrån eller ihop med någon och få fast sällskap är saker som inverkar på barn och 

ungdomars identitet. Efter dessa skeenden rullar livet vidare med nya saker som 

påverkar oss själva och vår syn på oss själva.
 45

  

 

Dessa ”stolpar” i livet är något som finns i alla former av relationer och erfarenheter 

som vi möter, och som hjälper till att forma ”vår” identitet. Jonas Stier beskriver också 

den alltmer tilltagande globaliseringen som våra barn och ungdomar utsätts för i sitt 

sökande efter sin identitet. I dagens samhälle kan vi välja och vraka i ett stort utbud av 

internationell mat, trendriktiga kläder från andra länder, olika musikstilar och artister 

från jordens alla hörn. Vi kan själva utforska olika platser vi läst om på internet eller 

hälsa på en kompis i fjärran land som vi bara chattat med. Alla dessa influenser gör att 

vi i allt större utsträckning har ett mer globalt identifieringsmönster. Även tv och media 

spelar en allt större roll i våra ungdomars vardag, att nå ut i hela välden i realtid gör att 

deras identitet hela tiden är i förändring. Olika program av reality-tv gör att de får mer 

uppmärksamhet i sitt identitetssökande bland den stora massan.  

Det vardagliga i globaliseringen, anser en del forskare är till gagn för en större 

förståelse och liktydighet mellan människor, detta ser man bland annat på klädsel, 

beteendemönster och musiksmak anser Jonas Stier.  Även kritikerna kommer till tals då 

de anser att västvärlden är ute efter världsherravälde, kulturimperialism och att utöva 

rovdrift på den del av världen som har det sämre ställt. Globaliseringen gör att det blir 

                                                      
43

 Hammrèn Nils & Johansson Thomas (2007, s. 6). 

44
 Ibid (s. 11). 

45
 Ibid (s. 9). 
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lättare att hitta nya marknader för de multinationella företagen och därmed tjäna mer 

pengar, andra kritiker vill kalla detta en ”amerikanisering” eller rentav 

”McDonaldisering” av världen med allt amerikanskt i kultur, livsstil, snabbmat, tv och 

musik.
46

 

 

Ett annat ämne som tas upp om ungdomars identitet är förhållandet till kroppen. Ända 

sen slutet av 1800-talet har läkarna uppmärksammat problematiken mellan folkhälsa 

och fetma då de ansågs vara förknippat med dålig karaktär och osunda vanor. När den 

medicinska kunskapen ökade på 1900-talet klargjordes sambandet mellan sjukdomar 

och fetma såsom hjärtinfarkt och diabetes. Genom dessa upptäckter började 

medvetenheten hos människor att övergå från medicinska problem till dagens 

fokusering på den ”perfekta kroppen”.
47

 

 

Synen på den överviktiga kroppen förändrades. Genom diet, träning och ett bättre 

förhållningssätt till sin livsstil, kunde individen skaffa sig den kropp den önskade. 

Begreppet idealvikt tar Hammarén och Johanssons upp och hur idealvikt definieras 

skiftar beroende på vem som talar eller skriver om det.  

 

I dag sänder media och reklam ut bilder till våra ungdomar, hur man skall se ut och hur 

man klär sig, bilder på vackra och vältrimmade kroppar ses överallt
48

 eller som Jonas 

Stier beskriver det ” vi uppmuntras till att anamma det senaste modet, att försöka bli 

vackrare och att sträva efter att må bättre”. Denna utveckling har till och med gått så 

långt att även plastikkirurgi och implantat tillämpas för att korrigera det som människan 

anser vara naturens ”misstag”. Enligt Jonas Stier är det inte konstigt att så många inte är 

nöjda med hur de ser ut kroppsligt vilket påverkar självbilden, något som är vanligt vid 

ätstörningar.
49

 Den utbredda kroppsfixeringen leder ofta till att ungdomar drabbas 

negativt när de befinner sig i uppväxtfasen och i sin utvecklingsprocess. 

 

Även träningen bidrar till vår syn på den vältrimmade och smala kroppen, alla dessa 

aspekter kan bidra till ungdomars kroppsidentitet. Bodybuildingkulturen som kom till 

Sverige på 1970-talet bidrog till att ungdomar fick ett nytt sätt att ändra sitt utseende. 

Fokus på kroppen försköts från tidigare moral och hälsa till en mer ytlig syn på den 

mänskliga kroppen. Även den senare typen av träning den så kallade fitnessträningen 

bidrog till att synen på den perfekta kroppen stärktes ännu mer där nya träningstekniker 

och avancerad kosthållning framhävdes.
50

   

 

I vår sammansättning av enkäten har vi genom att titta på teorierna försökt att se 

närmare på vad sakkunniga på kost och motionsområdet rekommenderar. Vi har tagit 

                                                      
46

 Stier Jonas (2003, s. 37 f). 

47
 Hammrèn Nils & Johansson Thomas (2007, s. 59). 

48
 Ibid (, s.60) 

49
 Stier Jonas (2003, s. 46). 

50
 Hammrèn Nils & Johansson Thomas (2007, s. 62). 
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del av deras arbeten och försökt att på så sätt få ut frågor som kan tänkas vara 

användbara. Hur ofta äter våra killar och tjejer? Hur ofta bör de äta enligt experterna? 

Vad äter de? Vad bör de äta? Är de aktiva eller inte? Vi har även tittat på vad som kan 

påverka ungdomarna utifrån deras identitetsutveckling och hur till exempel media 

omedvetet gör intryck på deras tänkande vad det gäller livsstil. Den 

forskningsstrukturen har vi även tillämpat i vårt arbete när vi tolkade våra enkätsvar i 

vår empiriska studie.      

4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa metoden som vi har valt till vår studie. Vi har 

valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av enkäter som egentligen bygger på 

kvantitativ metodundersökning . När det gäller de yrkesetiska kraven vid en 

enkätundersökning tog vi stöd av de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vårt val av undersökningsgrupp är elever som läser 

första året på gymnasiet och snart gjort klart första året på sin yrkesutbildning. Vi 

kommer även att redovisa genomförandet och hur vi har bearbetat materialet. Enkäten 

vi använt oss av återfinns i (bilaga 1) och svaren till enkätfrågorna kan man se i 

(bilaga2). 

 

4.1 Metodval 

Enligt Jan Trost är enkätundersökning ett instrument som kan mäta människors åsikter, 

beteenden och känslor. För att få ett underlag till vår studie valde vi att göra en 

kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter. Detta eftersom det är den metod som 

kräver minst tid i förhållande till hur många svar som erhålls. Enkäterna har en hög grad 

av standardisering vilket innebär att formuläret ser likadant ut för alla. Alla formulär 

sänds ut samtidigt samt att de allra flesta frågorna har fasta svarsalternativ.
51 

 Enkäten 

(bilaga 1) bestod av 22 frågor och en avslutande så kallad övrig fråga där eleverna fritt 

fick skriva in sina egna tankar om kost och motion. Tyvärr var det inte många som 

svarade på den frågan så den kommer inte att redovisas i enkätsvaren (bilaga 2) Fråga 

18c i enkäten var en kombinationsfråga vad föräldrarna arbetar med, denna var också 

svår att redovisa i enkäten då många av eleverna inte visste vad respektive föräldrar 

arbetar med. Så därför valde vi att bara redovisa om föräldrarna arbetar heltid respektive 

deltid . Enkäten konstruerades på ett enkelt och tydligt sätt med fasta svarsalternativ. 

Syftet med detta var att försöka skapa ett enhetligt underlag inför bearbetningsfasen 

samt för att få en hög standardisering på undersökningen. När vi arbetar med frågor för 

att samla information måste vi beakta två aspekter. Dels måste vi tänka på hur mycket 

ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes 

                                                      
 
51

 Trost Jan (2001, s.23)  



 19 

ordning. Detta kallas grad av standardisering. Dels måste vi tänka på i vilken 

utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen 

inställning eller tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering.
52 

 

  

Sammanställningen av enkäten skedde helt på manuell väg. Det program som användes 

för att presentera resultatet var dataprogrammet Microsoft Excel.  

 

4.2 Etiskt ställningstagande 

När det gäller de yrkesetiska kraven vid en enkätundersökning tog vi stöd av de 

forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I dessa 

principer finns fyra huvudkrav som vi följde vid genomförandet 1. Informationkravet 2. 

Samtyckeskravet 3. Konfidentialitetskravet 4. Nyttjandekravet. Eleverna fick 

information om att de skulle delta i en undersökning som var helt frivillig och de kunde 

när som helst avbryta sitt deltagande. Vi informerade om att resultaten skulle hanteras 

konfidentiellt förutom att de fick svara på om det gäller kille eller tjej och att svaren 

skulle redovisas och hanteras i en studie som de gärna fick ta del av. Målsmän 

kontaktades inte då alla deltagare var över 15 år samt att enkäten inte hade frågor med 

känslig karaktär.
53

 

 

Vi var i kontakt med skolornas rektorer för godkännande av en enkätundersökning där 

båda skolor fick ett positivt besked. 

 

4.3 Urval och bortfall 

Vårt val av undersökningsgrupp är elever som läser första året på gymnasiet och snart 

gjort klart första året på sin yrkesutbildning. 

 

Valet av elever skedde genom bekvämlighetsurval på våra gymnasieskolor.
54

 

Vi har gjort vår undersökning på två klasser varav en på Energiprogrammet samt en på 

Elprogrammet på Tullängskolan i Örebro som är ett killdominerat program och den 

tredje klassen går på Hotell och restaurangprogrammet på Dackeskolan i Mjölby som är 

ett tjejdominerat program. 46 elever deltog i undersökningen och könsfördelningen var, 

22 stycken killar och 24 stycken tjejer. 

 

Vi valde att ta bort resultaten från killarna på Hotell- och restaurangprogrammet för att 

få en jämnare undersökningsgrupp mellan killar och tjejer. Detta innebar att fyra enkäter 
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lyftes ur undersökningen och finns inte med i bearbetningen av resultatet. I övrigt fanns 

inga interna bortfall. 

 

När vi sedan bearbetade resultatet valde vi att använda 13 frågor utav 23 att redovisa i 

resultatet då vi ansåg dessa ha störst relevans till våra frågeställningar. 

4.5 Genomförande 

Hur enkätfrågorna presenteras har naturligtvis betydelse för i vad mån presumtiva 

respondenter tar enkäten seriöst och därigenom verkligen besvarar varje fråga så 

noggrant och eftertänksamt som möjligt. En enkät som ger ett hafsigt intryck och som 

känns ologiskt uppbyggd tas med all rätt inte med samma allvar som en väl förberedd 

samt snyggt och logisk utformad enkät.
55

 Gruppenkäter är ganska vanligt 

förekommande i skolor och i andra sammanhang då flera är samlade och på så sätt lätt 

kan nås med ett frågeformulär. Vid dessa tillfällen kan vanligen den som sköter om 

distributionen och insamlandet av svaren också förklara egendomligheter och svara på 

frågor. Viktigt är också att den personen motiverar dem man vill ha svar från att 

verkligen svara och att göra det på ett tillfredställande sätt. Ibland kombinerar man 

personliga intervjuer med enkäter. Det sker vanligen då man tror att vissa frågor är 

alltför känsliga för att den svarande skall vilja berätta om dem muntligt eller besvara 

frågorna sanningsenligt.
56

    

 

En första kontakt togs med gymnasiernas respektive rektorer via mail och muntlig 

kontakt som innehöll vår enkät (bilaga 1). Vid denna kontakt gavs information om 

undersökningens syfte samt att vi ville dela ut enkäten till årskurs 1 eleverna på 

respektive gymnasieskola. 

Eleverna har svarat anonymt på enkäten, dock fick de besvara frågan om de var kille 

eller tjej då det var en central del i studieresultatet. 

 

Eftersom majoriteten av eleverna inte är myndiga i årskurs 1 var det skolans rektorer 

som skulle ge tillstånd för att undersökningen fick genomföras. Båda rektorerna var 

väldigt positiva till undersökningen och gav oss klartecken till att påbörja 

undersökningen.  

 

Innan den färdiga enkäten besvarades genomfördes en provenkät, på Tullängsskolan 

genomfördes den på myndiga årskurs 2 elever och på Dackeskolan på årskurs 3 för att 

få respons på frågornas karaktär, lättfattighet och struktur. Vår handledare Katarina 

Sipos fick också titta över den och ge oss respons på vad hon tyckte om den. Efter 

provenkäten genomfördes justeringar främst på strukturen.  
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Undersökningen genomfördes i form av en gruppenkät, det vill säga undersökningen 

gjordes i klassrummet där alla var samlade. Informationen som eleverna fick innan de 

skulle fylla i enkäten var att undersökningen var anonym så eleverna behöver inte skriva 

namn på enkäterna. Däremot sa vi till om att vi skulle vara tacksamma om eleverna 

svarade på alla frågor eftersom denna studie var viktig för oss. Vi fanns också på plats 

under svarstiden för att svara på eventuella frågor. 

 

Eleverna fick fylla i enkäterna på lektionstid och det tog ca 20 minuter tills alla hade 

svarat. Därefter startade en trevlig diskussion om undersökningen tillsammans med oss 

och de flesta eleverna ville gärna se slutresultatet när studien blir klar. Några elever 

tyckte att det var en mycket bra och lättförstålig enkät att svara på. Det var ord som 

värmde, bättre betyg kan man inte få av eleverna på materiel som vi själva har gjort. 

 

Däremot kan vi i efterhand känna att vi skulle kunna ha varit mer pålästa om hur man 

genomför en enkät och om själva ämnet, då en del frågetecken dök upp i efterhand och 

främst då nya infallsvinklar infann sig. 

 

4.6 Bearbetning och analys 

Vi valde att använda enkäter i vår studie för att vi ansåg att det är en bra modell att 

använda när man vill samla in material. Gruppenkäter är dessutom eleverna ganska vana 

med att använda och det kändes bra att eleverna fick vara anonyma. På så sett kom man 

nog sanningen närmast på frågorna vi ville ha svar på. Till skillnad från mer vanliga 

intervjuer där vissa av eleverna kanske har svårt med att öppna sig inför alla andra. 

Enkätundersökningar brukar vara kvantitativa undersökningar. Men i vår studie så valde 

vi att göra en kvalitativ undersökning på grund av att vi endast valde att samla in 

materialet från tre klasser med sammanlagt 46 elever. 

 

Vi valde att använda 13 frågor från enkäten som redovisas i resultatet då dessa var mest 

relevanta för vår studie. När enkätsvaren registrerats i Excel gjorde vi frekvenstabeller 

med antal och procent på varje fråga för att få en överblick över svaren, se (bilaga 2). 

För att belysa våra frågeställningar kombinerade vi olika frågor i samma tabell och på så 

vis försökte vi se intressanta mönster i svaren. För bearbetningen av enkäterna valde vi 

att använda stapel diagram som gjordes i Microsoft Excel. Med stapeldiagram kan man 

på ett mycket tydligt sätt redovisa vad eleverna har svarat på flera frågor kombinerat. Vi 

har i några fall härlett nya variabler genom att klassificera svaren. På så vis har vi skapat 

en bättre överblick av svaren. Genom att på olika sätt kombinera olika frågor mot 

varandra fick vi våra frågeställningar besvarade på ett bra sätt.  

4.7 Validitet och reliabilitet 

Med tanke på det lilla materialet som bearbetats kan inte någon statistisk analys i strikt 

mening göras. Däremot har vi på våra skolor fått en inkörsport till att belysa 

ungdomarnas kost och motionsvanor och därmed nyansera våra ”farhågor”. Vi har valt 

att testa vår enkät på en testgrupp för att få möjligheten att göra ändringar innan enkäten 
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gick ut till vår riktiga mätgrupp. Testgruppen bestod av myndiga elever i årskurs 2 och 

3 vilka vi ansåg hade mer livserfarenhet och tankar kring kost och motion.  

 

Själva undersökningen gjordes på årskurs 1, på Tullängsskolan genomfördes enkäten på 

Energiprogrammet och Elprogrammet, på Dackeskolan genomfördes den på Hotell- och 

restaurangprogrammet. Vi hade inga interna bortfall då vi var på plats under lektionstid 

när enkäten genomfördes och alla eleverna svarade. En del elever gav också en 

återkoppling på övrig frågan gällande deras tankar om kost, motion och själva enkäten: 

 

”Borde träna lite mer, kan bli för mycket dator ibland.” 

 

”Jag borde äta på bättre tider istället för sen kväll, borde minska på alkoholen helger”  

 

”Skolan borde informera mer om kost och motion” 

 

Detta visar att ungdomarna får en medvetenhet till reflektion kring kost och motion och 

problematiken. 

 

Vi valde att ta bort Dackeskolans enkätsvar från killarna för att få en mer jämn 

mätgrupp mellan tjejer och killar. 

5. Resultat 

I den här delen redovisar vi resultaten från enkätundersökningen, se enkäten (bilaga 1). 

Några intressanta svar från frågorna kommer att redovisas här. I sin helhet finns svaren 

på respektive fråga i frekvens och procent i bilaga 2. Vi har även gjort några 

stapeldiagram där vi kombinerat olika svar. Vi har i några fall härlett nya variabler 

genom att klassificera svaren. På så vis har vi skapat en bättre överblick av svaren.   

5.1 Ungdomars kostvanor 

I följande diagram kommer vi att titta på hur frekvent killar och tjejer äter sina dagliga 

måltider. Vi kommer även att redovisa resultatet om föräldrarnas och skolans 

information och påverkan på sina ungdomar beträffande kost. Eventuella skillnader 

mellan de olika programmen tar vi upp för att klargöra om den valda inriktningen har 

någon betydelse i kostfrågan.   
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Figur 1: Visar andelen elever som hemma och/eller i skolan blivit informerade om kost i förhållande till 

frågan om de bryr sig om vad de äter. 

 

Diagrammet ovan visar elevernas attityd till vad de äter i förhållande till huruvida de 

anser sig vara informerade om rätt kost/ hälsosam mat hemma och/eller i skolan. 

Frågorna vi ställde till eleverna var Informerar dina föräldrar dig om vikten av att äta 

hälsosam mat?, Informerar skolan dig om att det är viktigt med rätt kost? samt Bryr du 

dig om vad du äter? Resultatet visar att 70 % av eleverna som aldrig bryr sig inte heller 

ansåg sig vara informerade om rätt/hälsosam kost. Av eleverna som oftast/alltid bryr sig 

om vad de äter var det 67 % som var informerade. Om eleverna fått information eller 

inte verkar/kan ha en avgörande betydelse för deras attityd till vad de äter. 

 

I diagrammen nedan kan vi se om det fanns någon skillnad på matvanor mellan de tre 

olika programmen. Vid Hotell och restaurang programmet på Dackeskolan i Mjölby 

utbildas eleverna till att arbeta med mat. Programmet vid Dackeskolan är ett 

”tjejdominerat” program och i med det är det bara tjejer som svarat på våra frågor om 

kost och motionsvanor på den skolan.  Deras förutsättningar att själva få en inblick i vad 

kost betyder för vår hälsa är betydligt större på det programmet än på El- och 

Energiprogrammet i Örebro, här går som vi tidigare sagt mestadels killar. I vår analys 

av enkäten som genomfördes på Tullängskolan i Örebro och Dackeskolan i Mjölby har 

våra elever svarat på ett antal frågor om hur ofta de äter frukost, lunch och 

kvällsmat/middag. 
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Figur 2. Visar hur frekvent eleverna äter frukost på morgonen. 

 

 

I diagrammet ovan visade det sig att tjejerna generellt var sämre på att äta sin frukost på 

morgnarna än vad killarna var. Undersökningen visar att det var så lite som 17 % av 

tjejerna som åt varje dag, 29 % av tjejerna äter frukost 4-6 gånger i veckan, 42 % äter 1-

3 gånger i veckan och 13 % äter aldrig frukost på morgonen. 

När vi tittar på killarna visar det sig att vi kom upp till hela 64 % som åt frukost varje 

dag, 18 % äter 4-6 gånger i veckan, 14 % äter 1-3 gånger i veckan och 5 % säger sig 

aldrig äta frukost. Vi ställde också frågan om de hade svårt att äta på morgnarna, det 

visade sig att en stor del av tjejerna hade besvär med att få i sig frukosten på morgonen. 

Vad gällde killarna så såg det något bättre ut på intaget av mat på morgonen. Så stor del 

som 64 % tjejer och 45 % killar har svårt att äta frukost på morgonen.  
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Figur 3. Visar hur ofta eleverna äter skolmaten. 

 

När vi i diagrammet ovan tittar på skollunchen så visar det sig att det är ett något större 

antal tjejer i procent som äter av skolmaten än killarna. I procent är det 75 % av tjejerna 

som dagligen äter av skolmaten, 21 % äter 3-4 gånger i veckan och 4 % äter bara 1-2 

gånger i veckan. 

 Killarnas siffra för intag av lunch varje dag är 73 % och 3-4 gånger i veckan äter 27 % 

av killarna lunch, att äta så sällan som 1-2 gånger i veckan är det ingen kille som gör. 
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Figur 4 . Visar hur ofta killar och tjejer äter middag på kvällen. 

 

På vår fråga om intag av kvällsmat/middag kom vi fram till att eleverna med undantag 

av tre stycken åt middag någon gång per vecka men inte varje dag, dessa tre åt aldrig 

kvällsmat. 

 

Av tjejerna är det 67 % som äter kvällsmat varje dag, 13 % äter 3-4 gånger i veckan, 17 

% äter 1-2 gånger i veckan och 4 % äter aldrig middag. Killarna äter kvällsmat väldigt 

frekvent, det är hela 91 % av pojkarna som äter varje dag och 9 % 3-4 gånger i veckan. 

De flesta killarna behöver inte ställa sig och laga mat på kvällen, antalet tjejer som blir 

serverade sin middag är mindre. Att laga maten själva på kvällen gör nästan var tredje 

tjej, men bara var tionde kille. 
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Figur 5. Visar ifall eleverna fått information om rätt kost i skolan. 

 

I det här diagrammet har vi även fått fram hur de olika skolorna informerar sina elever 

om vikten av att äta rätt kost. Resultatet vi fick fram var att 63 % av tjejerna var nöjda 

med informationen medan 37 % ansåg att informationen inte var tillräcklig. 

Av killarna var 36 % tillfredställda med informationen medan 64 % ansåg att de inte 

fick någon information överhuvudtaget. Alltså ett betydligt högre antal flickor än pojkar 

tycker att informationen var bättre.  

 

 

5.2 Ungdomars motionsvanor 

Följande diagram fokuserar på att se hur elever som definierats som aktiva respektive 

inaktiva ser ut i kombination med olika andra svar från enkäten. Med dessa diagram vill 

vi försöka se samband mellan aktiva/inaktiva och deras kostval samt tiden de tillbringar 

framför dator och TV. Definitionen på aktiva är att eleven alltid eller oftast deltar på 

gymnastiken och dessutom tränar minst 4 timmar per vecka på fritiden. Genom detta rör 

eleven sig aktivt i snitt 6 timmar per vecka. 
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Figur 6: Visar andelen aktiva/inaktiva elever i förhållande till om de äter frukt och/eller 

grönsaker minst 4 gånger per vecka. 

 

Figur 6 visar om elever som är aktiva äter mer frukt och grönt i förhållande till de elever 

som är inaktiva. 81 % av de aktiva eleverna äter frukt och/eller grönt minst 4 gånger per 

vecka, jämfört med 64 % av de inaktiva. Skillnaden mellan grupperna är marginell. 
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Figur 7: Visar andelen aktiva/inaktiva elever och deras datoranvändande i timmar per dag 

 

Bland de aktiva tillbringar 5 % av eleverna 0 timmar vid dator per dag, 66 % 1-3 

timmar, 24 % 4-6 timmar samt 5 % mer än 6 timmar per dag. 12 % av de inaktiva 

eleverna tillbringar 0 timmar vid dator per dag, 64 % 1-3 timmar, 16 % 4-6 timmar samt 

8 % mer än 6 timmar per dag. De små skillnader man kan se är marginella och visar 

endast slumpmässiga differenser. 
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Figur 8: Visar andelen aktiva/inaktiva elever och antal timmar per dag framför TV 

 

76 % av de aktiva eleverna tillbringar 1-3 timmar vid TV:n per dag, 5 % av de aktiva 

tillbringar 4-6 timmar varje dag. Det är 19 % som aldrig tittar på TV. 0 % av de aktiva 

har svarat att de tittar mer än 6 timmar.  

 

80 % av de inaktiva eleverna tillbringar 1-3 timmar vid TV:n per dag och 12 % 4-6 

timmar. Ingen av de inaktiva har svarat att de aldrig tittar på TV. Bland de inaktiva 

tillbringar 4 % mer än 6 timmar framför TV:n.  

 

De flesta har svarat 1-3 timmar i båda grupperna, skillnaden är inte så stor mellan aktiva 

och inaktiva. Övriga svar visar en tendens att inaktiva elever tillbringar något mer tid 

framför TV:n. Att notera är även att det bland de inaktiva inte finns några som svarat att 

de inte alls tittar på TV. Skillnaderna är dock marginella. 
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Diagrammet nedan avser att ge en bild av hur eleverna sammantaget svarat på alla delar 

i fråga 12. Genom att skapa en härledd variabel ”Bra kost” kan vi skapa en helhetsbild 

över vad varje elev sammantaget svarat på fråga 12. Bra kost definieras genom att man 

minst äter frukt och/eller grönt 4 gånger per vecka samt har maximalt 1-3 gånger per 

vecka som svar på sötsaker/godis, läsk samt snabbmat(hamburgare, pizza och liknande).     
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Figur 9: Visar andelen aktiva/inaktiva elever i förhållande till om de äter bra kost 

 

Med diagrammet ovan kan man se att 52 % av de aktiva eleverna klassats som att de 

äter bra kost medan 48 % inte äter bra kost. Skillnaden på de aktiva eleverna är 

marginell. Bland de inaktiva eleverna har 40 % klassats som att de äter bra kost mot 

hela 60 % som inte äter bra kost. Skillnaden är 20 procentenheter bland de inaktiva 

eleverna. 
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Figur 10 : Visar aktiva killar och tjejer gentemot inaktiva killar och tjejer hur vida de äter bra 

kost eller inte. 

 

Diagrammet ovan visar att 29 % av de aktiva killarna äter bra kost medan 71 % inte gör 

det. Hela 100 % av de aktiva tjejerna äter bra kost. Det är en väldigt stor skillnad på de 

aktiva tjejerna i jämförelse med killarna vad gäller bra kost. Det är nog den största 

skillnaden vi har hittat av alla frågor i vår undersökning. Tittar man på de inaktiva 

killarna så definierades 38 % att de äter bra kost medan 62 % inte gör det. Det är en 

ganska stor skillnad mellan de inaktiva killarna. Däremot är skillnaden inte stor mellan 

de inaktiva tjejerna, 39 % äter bra kost medan 41 % inte gör det. Skillnaden är att 

betrakta som marginell. 

 

5.3 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att lyfta fram de resultat vi fått och koppla till våra teorier samt belysa 

vad dessa kopplingar visar för mönster. Vi kommer också att dra några slutsatser utifrån 

resultatet med stöd av teorierna. 

5.4 Kostinformation till ungdomar och deras kostvanor   

När vi går in och studerar resultatet på figur 1 och 5 syns en tydlig bild på vikten av att 

informera barn och ungdomar i tidig ålder om att äta rätt och vad bra mat är, för att 

ungdomarna ska bry sig om vad de äter. Här har föräldrarna ett ansvar att få in bra vanor 
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från tidig ålder med uppföljning från skolan under skolåldern. Vanorna som barn får i 

tidig ålder följer med under uppväxten och kan bero på hur familjen ser på mat och på 

sitt barn, också beroende på hur barnet ser på sig själv och det kroppsideal som finns 

idag. Vi blir idag matade med bilder från media där det står hur vi ska se ut, äta och hur 

vi ska må bättre och som Jonas Stier säger ”vi blir uppmuntrade till att anamma det 

senaste modet”. Här påvisar också Paulún vikten av att inte låta barn och ungdomar ha 

tillgång till eller få in en vana att äta snacks då det kan följa med in i vuxenvärlden. 

Detta lyfter också Becker fram då han anser att det är småätning som är farlig och som 

lätt kan innehålla snacks, godis eller läsk. Om ungdomarna inte bryr sig om vad de 

stoppar i sig kan det skapa en snabb utveckling till övervikt.  

 

När vi studerar figur 5 om ungdomarna anser sig få information i skolan ser vi att de 

ungdomar som går en utbildning inom matvärlden får en bättre information, i detta fall 

tjejerna. Men det syns också att det behövs mer information, vilket de också efterfrågar. 

Här kan man ställa sig frågan om det verkligen ser ut så här? Dessa ungdomar har en 

lång skoltid bakom sig där de bör ha fått information om mat till exempel genom 

hemkunskap och idrott. De kan också vara så att informationen lyfts fram på ett 

felaktigt och otydligt sätt. Detta nämner också Nowicka och Flodmark som vill använda 

praktisk information för att bli tydligare just när det gäller tallriksmodellen.  

 

När vi studerar andra undersökningar gällande ungdomars frukostvanor syns en tydlig 

bild på att tjejer är sämre på att äta frukost. Detta ser även vi i vår studie då det är 13 % 

av tjejerna som aldrig äter frukost varav 5 % av killarna som aldrig äter frukost. Det var 

också killarna som i större utsträckning åt frukost varje dag. Vad kan då detta bero på? 

Enligt våra svar gällande om de hade svårt att få i sig frukost på morgonen så svarade 

fler tjejer att de hade det än killar. Detta kan man till viss del koppla till morgontrötthet 

som är en av de vanligaste orsakerna till utebliven frukost enligt många forskare. 

Morgontrötthet kan bland annat påverkas av ungdomarnas identitet, var de befinner sig i 

livet och vilka förändringar som händer runt omkring. Detta är extra tydligt då tjejerna 

befinner sig mitt i puberteten som tar mycket kraft. Tjejer har också en tendens till att 

anamma alla trender och med tanke på alla mediabilder idag kan det vara svårt för tjejer 

att finna sin identitet mitt i detta och att hänga med. Enligt Paulún är frukost det 

viktigaste målet för att orka dagen annars är risken stor att man bland annat får 

huvudvärk eller magont. 

 

Gällande ungdomars vanor att äta skollunch visade det sig att både tjejer och killar äter 

skollunch dagligen i stor utsträckning. Den lilla skillnaden man kan se är att några 

procent av tjejerna äter skollunch endast 1-2 gånger i veckan. Detta var en bättre bild än 

vad vi hade förväntat oss, vilket kan innebära att dessa två skolor har skapat en bra 

miljö i elevrestaurangerna. Våra resultat stämmer inte heller överens med Beckers och 

Enghardts undersökning där det visade sig att endast 50 % av tjejerna åt skollunch. 

Några av orsakerna till att ungdomar inte äter skollunch kan bland annat vara att det är 

stökigt, högljutt och för kort lunchtid. Ungdomarna efterfrågar också tydlig mat framför 

sammanblandad där det kan vara svårt att se vilka ingredienser som ingår, enligt Paulún.  
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Denna bild stämmer heller inte om man ser resultat att de som hoppar över frukosten 

också hoppar över skollunchen. Men då är också frågan vad ungdomar anser är 

skollunch, är det som Nowicka och Flodmark beskriver att de endast tar bröd och sallad 

och sedan köper kolhydratrika livsmedel i cafeterian för att orka dagen så anses inte det 

som skollunch. För att ungdomarna ska få rätt energi så måste de äta enligt 

tallriksmodellen som Eva Callmer arbetat fram utifrån kostcirkeln för att barn och 

ungdomar ska få en bra överblick vad som ska ligga på tallriken. Om ungdomarna äter 

utifrån kostcirkeln uppnår de bästa energinivå och orkar skolan, vilket innebär att det 

också syns på skolresultaten. 

Vi bör ta i beaktande att det är viktigt att överhuvudtaget äta någonting, med det menar 

vi att det är bättre att äta en bulle och dricka en läsk än att inte äta något alls. Hjärnan 

behöver kolhydrater för att kunna tillgodogöra sig informationsflödet under skoldagen. 

Givetvis är detta scenario inte något vi på något sätt försvarar, utan mer bara 

konstaterar. 

 

Mia Danielsson skriver om regelbundenhet i näringsintaget under dagen är av största 

vikt och att det då inte bara ska bestå av ett kex eller en liten frukt. 

På vår fråga om de åt lunch i skolan varje dag svarade 75 % av tjejerna att så var fallet. 

Killarna hamnade på 73 %. Tjejerna i vår undersökning lägger alltså större tonvikt på 

sitt intag av lunch gentemot frukosten.  

 

I vår enkätundersökning framkom att några av tjejerna inte bodde med sina föräldrar, 

kan deras dåliga matvanor morgon och kväll bero på att de själva måste ha fullt ansvar 

för dessa måltider? Kan det vara så enkelt att skollunchen blir serverad och ingen egen 

arbetsinsats krävs. 

 

När vi går in på vanorna kring middag äter killarna i större utsträckning middag på 

kvällen medan tjejerna intar middag mer varierat. Detta kan också kopplas till de 

kroppsideal som råder och där tjejer äter mindre mat i helhet än killar och på så sätt inte 

alltid uppnår rätt energinivå för att orka. 

 

Det vi kan konstatera i vår undersökning är att killarna äter mer frekvent än tjejerna och 

detta gäller alla tre huvudmålen. 

 

5.5 Fysiskt aktiva/inaktiva ungdomar och deras kostval 

Skillnaderna på att vara aktiv och äta bra eller att vara inaktiv och äta bra var små, här 

hade vi en föreställning om att de aktiva skulle vara mer medvetna. Med tanke på att de 

aktiva har gjort medvetna val i sin träning som Hemmingsson tog upp, så fanns en tro 

hos oss att ungdomarna då också gör medvetna val i sin kost. Enligt våra resultat har 

inte den fysiska aktiviteten så stort inflytande på om man äter bra eller ej. Den tydliga 

skillnaden ser vi vid jämförelsen av killar och tjejer, där alla aktiva tjejer äter bra kost 

men endast 29 % av killarna äter bra. Här får vi också ta till hänsyn att tjejerna går på ett 

program där de kommer att arbeta med mat i framtiden och som tidigare framgått är de 

också mer nöjda med information gällande bra kost. Det som vi också ser som en 
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koppling är att tjejer är mer medvetna om utseende och om man väljer att röra på sig 

finns en önskan att uppnå ett visst kroppsideal. Detta kan också vara ett sätt som 

Hammarén och Johansson påpekar att uppnå idealvikten men dessa tjejer gör det isåfall 

på rätt sätt genom att få i sig bra kost. För killarnas del behövs en hel del insatser för att 

få dem på rätt väg och inse vikten av bra kost i samband med fysisk aktivitet. De aktiva 

i detta fall uppnår enligt Hemmingson det bästa skyddet mot övervikt då de kombinerar 

vardagsmotion eller skolgymnastik med fritidsidrott. Nowicka och Flodmark framhåller 

vikten av skolgymnastiken för att uppnå ett visst skydd mot övervikt. De vill också att 

föräldrarna uppmuntrar barn i tidig ålder att utföra rörelse, detta vidhåller också Paulún 

då han anser att om barn får bra kost och motionsvanor från tidig ålder och har sina 

föräldrar som förebild uppnås bäst skydd mot övervikt. 

Med tanke på de små marginalerna på de aktiva och inaktivas kostvanor så kopplar vi 

det till identiteten, vad har de med sig för vanor och vart står de just nu? En stor del kan 

också bero på ungdomens tidigare vanor, vad de har med sig hemifrån och hur har de 

lärt sig om rätt kost i skolan. Jämförelsen mellan aktiva killar och tjejer samt om de äter 

bra kost var nog den största skillnaden vi kunde hitta i vår undersökning. Om det beror 

på att de som deltog i enkätundersökningen är mer medvetna och kanske mer aktiva än 

andra elever kan man ju bara spekulera i. Vi gjorde en provenkät på myndiga elever i 

årskurs 2 och 3 på båda skolorna och när man lite ytligt analyserade svaren på dessa 

elever så fick man se en ganska markant skillnad vad de myndiga eleverna svarade på 

frågorna i jämförelse med årskurs 1 eleverna. Det var betydligt fler som hade flyttat 

hemifrån av de äldre eleverna och då kan man ju tänka sig att det är svårare att laga bra 

kost än om man bor hemma hos föräldrarna där man oftast blir serverad maten.  

 

Gällande våra nya informations- och avkopplingskällor TV och dator var det en 

marginell skillnad på de inaktiva och aktiva ungdomarna. Här hade vi förväntat oss att 

de aktiva tillbringade kortare tid framför dator och TV än de inaktiva, just med tanke på 

tidsbrist. Den lilla skillnaden som fanns var att det var ingen av de aktiva som 

tillbringade mer än 6 timmar om dagen framför TV:n vilket 4 % av de inaktiva gjorde. 

Enligt Hemmingsson så är det just våra informations- och avkopplingskällor som tar vår 

tid istället för träning. Men enligt vårt resultat påvisades TV och dator inte ha någon 

större påverkan om ungdomarna var aktiva eller ej. 

 

I resultatet om tv och datoranvändandet så låg frekvensen genomsnittligt hos killar och 

tjejer på 1-3 timmar om dagen. Killarnas datoranvändande var något högre, 32 % mot 

tjejernas 8 % använde datorn 4 till 6 timmar per dag, vilket känns som en hög siffra. 

Ställer man detta i relation till identitetsteorierna så kan man konstatera att flödet av 

information hos våra ungdomar är påtagligt och deras identitetsutveckling påverkas i 

både positiv och negativ riktning. 

 

Med dessa resultat så blir vi nyfikna på att gräva mer i vad som påverkar ungdomarnas 

vanor. En intressant koppling att arbeta vidare med är vad de har med sig sedan tidigare 

och om deras habitus påverkar. Då detta var en liten studie så skulle det vara spännande 

att se resultatet från ett större antal elever. 
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5.6 Arbetsprocessen 

Vi valde att dela upp arbetet då vi hade svårigheter att träffas på grund av långa avstånd, 

detta innebär att gruppmedlemmarna varit mindre delaktiga i vissa avsnitt och Mikaela 

har fungerat som ”spindeln i nätet”. Vid framtagande av enkäten samarbetade vi för att 

få ihop en frågebank som vi kunde plocka frågor som vi ansåg var relevanta i vår studie. 

Leif och Jan arbetade sedan fram ett utkast och Mikaela ändrade struktur. Leif och 

Mikaela delade sedan ut dessa enkäter på respektive skolor. Inledning bearbetade Leif 

och Mikaela gjorde inlägg och ändringar, bakgrunden arbetades fram av Mikaela och 

Jan kompletterade till viss del. Teoridelen gällande matvanor, ungdomars matvanor och 

ungdomars aktivitet genomfördes av Mikaela, Jan gjorde teoridelen i 

identitetsbegreppen. När det gäller metodval, urval och bortfall, genomförande samt 

bearbetning och analys har Leif varit mest delaktig med inlägg och ändringar av 

Mikaela. Mikaela har arbetat fram etiska överväganden och en stor del i validitet och 

reliabilitet och i den sistnämnda inlägg av Leif. Resultatet bearbetades av Leif och Jan 

där Leif tog det största ansvaret. Resultatdiskussionen arbetades till störst del fram utav 

Mikaela med inlägg av Jan och till viss del Leif samt metoddiskussionen genomfördes 

av Leif och Mikaela. Leif och Jan avslutade det hela genom att skriva sammanfattning 

och nyckelord. Då Mikaela varit den som hållit i alla delar och samlat in material från 

övriga gruppmedlemmar har också hon varit ansvarig för alla ändringar och struktur. 

När vi samarbetat med vissa texter har någon startat upp texten för att sedan skicka den 

per mail för att kompletterats av nästa gruppmedlem. 

5.7 Metoddiskussion 

Vi valde att använda enkäter som metod för att belysa våra frågeställningar. Med 

hänsyn taget till tidsramen valde vi att gå ut till tre klasser, en på Dackeskolan och två 

på Tullängsskolan. Eleverna var positiva till att medverka i enkäten och efter diskussion 

såg de fram mot att se resultatet. Att göra en enkät som skulle ge en så stor 

tillförlitlighet att man skulle kunna dra några statistiskt hållbara slutsatser såg vi inte 

som en möjlighet. Av den anledningen kan man se hela enkäten som kvalitativ trots att 

den till stora delar innehåller kvantitativa frågor. 

 

Tanken är dock att ändå se mönster som man kan dra vissa slutsatser ifrån. Vår enkät 

innehöll vissa frågor som var lätta att registrera med givna svarsalternativ. Andra frågor 

som var mer öppna och kvalitativa visade sig vara svårare att registrera, där fick 

eleverna själva skriva ner sina svar vilket även i vissa fall ledde till klart oseriösa svar 

som då blir svåra att hantera. Tanken var dock att se tendenser i svaren och få en känsla 

för vad de svarat. 

 

Vår fråga 18c som löd vad arbetar din mamma/ pappa med? (se bilaga 1) var väldigt 

svår att bearbeta då vissa elever inte ens visste vad föräldrarna arbetar med. En del 

elever tog inte frågan på allvar och svarade bland annat att pappan var rockstjärna. Vår 

ambition var att se om det kan vara någon skillnad på kosten för eleverna om 

föräldrarna arbetade med något som kan anses ha högre status än mera vanliga arbeten. 

Men det klarade vi inte att redovisa på grund av att det är svårt att bestämma var 
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gränsen går för olika arbeten. Så den frågan var inte hanterbar däremot så fick vi en bra 

analys på om föräldrarna jobbar heltid eller inte som för övrigt var en del i samma fråga. 

Vi insåg också att denna fråga inte var relevant för vår studie eftersom vi inte hade 

någon grund för denna i teorierna. 

 

Det är alltid en viss risk när man använder enkäter att respondenten vill ge bättre 

svarsalternativ än vad verkligheten visar då det pratas mycket om vikten av ett sunt 

leverne i samhället. Vi tycker dock att svaren varierat väldigt, med det som utgångsläge 

bedömer vi att så inte var fallet i denna studie då vi har fått nyanserade svar. När man 

börjar sammanställa och analysera svaren hamnar man lätt i ett läge som genererar fler 

frågor som man tycker att man borde ha haft med i enkäten. Någonstans får man nöja 

sig, annars kan studien bli så stor och detaljerad att man riskerar att gräva ner sig till en 

nivå där man kan förlora överblicken. Vi upplever at vi lagt oss på en lagom och bra 

nivå.  

 

En sak som man kan konstatera är att det är viktigt att veta vad man vill ha svar på 

innan man gör enkätfrågorna. Ibland kan man se att en fråga man tyckte var viktig visar 

sig vid bearbetning av svaren inte ge någon belysning av samband till vår studie. Det 

som slår en då är att det också är information i sig, det visar att just den aspekten inte 

var speciellt utpekande för utrönandet av faktorer bakom skillnader och likheter.  

 

I efterhand skulle vi ha varit något mer pålästa om ämnet innan vi påbörjade och 

genomförde enkäten för att veta vilka frågor som skulle ställas. Även om vi till stor del 

läst och begrundat undersökningar och teorier för att skapa vår enkät så behövde vi 

kanske varit mer pålästa än vi var. Just för att veta att vi ställer de rätta frågorna och för 

att ha en möjlighet att koppla till teorierna på ett något bättre sätt. Vid något tillfälle fick 

vi välja att ta bort några svarsalternativ då de inte var möjliga att koppla till våra teorier 

och därför irrelevanta för studien. 

 

Andra svårigheter som uppstått då vi är intresserade om ämnet och trodde till viss del 

oss veta svaren i förväg var att vi inte riktigt ville acceptera resultatet då vi trodde 

resultatet skulle vissa något annat. Då fick vi tvinga oss själva att sätta på oss teoriernas 

glasögon för att kunna gå vidare. Det har också varit svårt att hitta relevant litteratur 

som varit aktuell i nutid då mycket litteratur varit äldre och det som var aktuellt byggde 

mycket på uppdragsstudier bland annat från Livsmedelsverket och Statens 

folkhälsoinstitut.  

 

Om vi skulle göra en ny studie skulle vi också välja att gå in mer på vad som påverkar 

ungdomars kost och fysiska aktivitet. Naturligtvis vore det fler frågor av känslig 

karaktär vilket skulle påverka processen innan genomförande av enkät. Vi skulle också 

välja att göra djupintervjuer utifrån de enkätsvar vi skulle få för att komma in lite 

djupare på orsakerna. Att vi har intressen åt detta håll syns också i vår enkät då vissa 

frågor gällande påverkan är med i enkäten men i denna studie var dessa frågor inte 

relevanta och vi valde att inte redovisa dessa i resultatet. 
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5.8 Metodreflektion 

När vi ser tillbaka under den här tiden som arbetet fortskridit så har det uppstått en del 

problem genom att arbeta i grupp men också en hel del fördelar. En fördel är att vi 

peppar varandra till att arbeta vidare och inte ge upp samt att vi kan lufta våra tankar om 

arbetet. Vissa svårigheter fanns i att det var ett visst avstånd men till stor del kunde vi 

arbeta självständigt och hjälpa varandra med texterna som vi skickade till varandra 

genom mail.  

 

Vi är tre vuxna människor som har samarbetat och som också har ett familjeliv och 

fritid som vi har prioriterat bort på olika sätt. En del av oss under hela studieperioden 

och en del av oss i omgångar men vi har haft ett gemensamt mål, vilket var att bli klara 

inom rimlig tid och vi hade också ett gemensamt mål för den tiden. Detta innebar att det 

blev en större belastning vid vissa tidpunkter där det ställdes krav på oss att prioritera 

studierna vilket ibland kan vara svårt att få in i vår vardag samt accepteras från de nära, 

kära och inte minst oss själva. 

 

Det finns alltid svårigheter att arbeta i grupp och definitivt när man är tre eller fler, ju 

fler man är desto mer viljor som gruppen måste tillgodose. Alla i gruppen måste både 

kunna släppa och strida för sin sak så att alla kan känna sig delaktiga. Det är också 

viktigt att kunna stödja och hjälpa den som kör fast att hitta motivationen igen och att 

peppa om någon i gruppen har svårt att komma igång. En del av sakerna ovan har vi 

varit bra på och en del mindre bra då det kan uppstå irritationer om en gruppmedlem 

inte levererar sin uppgift i tid eller inte levererar alls. Vid sådana tillfällen glömmer man 

lätt bort att vid nästa tillfälle är det någon annan gruppmedlem som livet kommer i 

vägen för. 

6. Slutord 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att en del saker bör göras inom detta område för att 

vända denna trend och få flertalet av våra ungdomar att äta lite sundare. De kostvanor 

som grundläggs i barn- och tonår är grunden för en hälsosam kosthållning och med 

detta få ett, förhoppningsvis friskt liv som vuxen samtidigt som vi mår bättre. Men vad 

kan vi göra för att vända utvecklingen beträffande kostvanor och en mer hälsosammare 

tillvaro? Föräldrar bör kanske engagera sig mer i sina barn, vi lärare kan kanske göra 

mer än vi gör, vi tror skolan har en viktig roll för våra ungdomar, med bra information 

och genom att servera bra och nyttig mat. Även idrotten borde ta ett större ansvar i fråga 

om kosten hos våra ungdomar. Med tanke på vad som serveras på idrottsarenor både 

under träning och evenemang får våra ungdomar fel signaler på vad som är bra kost. 

Läsk, korv, godis, kakor, bullar och energidryck är inte vad våra ungdomar bör inta när 

de utövar idrott. Visst förstår man att verksamheten skall gå ihop ekonomiskt, men till 

vilket pris. 
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Ur en annan synvinkel har föräldrar och ledare till hårt idrottande ungdomar ett ansvar 

att förmedla vikten av att vila ordentligt mellan träningspassen och samtidigt äta en 

näringsriktig och varierad kost. 

 

Vi hoppas att vi har berört med denna studie så vi blir många som hjälps åt att förbättra 

erfarenheten hos våra ungdomar vad gäller deras kost- och aktivitetsvanor. Vår studie 

kan även vara ett hjälpmedel för oss på våra skolor i arbetet att hjälpa våra elever att 

förändra sina vanor och förhoppningsvis kan vi fortsätta att utveckla och förfina vår 

studie. 

Vi hoppas också att det ska forskas mer beträffande detta ämne i framtiden, för våra 

barn och ungdomar är ju vår framtid. 
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         Bilaga 1 Enkätfrågor 

 

Ungdomars kostvanor och fysisk 

aktivitet 
 

Du är? 

Kille    

Tjej  

 

 

1a. Hur ofta äter du frukost? 

Varje dag       

4-6 ggr/vecka   

1-3 ggr/vecka        

Aldrig                         

Om du äter frukost gå till 1b, annars till fråga 2. 

 

 

1b. Vad består oftast din frukost av? 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

                                                                                                           

___________________________________________________________ 

 

 

2. Vem lagar för det mesta frukost? 

Mamma/pappa        

Du själv    

Någon annan    vem:____________________ 

 

 

3. Är du oftast ensam när du äter frukost? 

Ja    

Nej    

 

 

4. Har du svårt att äta frukost innan skolan? 

Ja    

Nej    

 



 

  

 

5. Tror du att flickor äter hälsosammare än pojkar? 

Ja    

Nej    

Vet inte    

 

 

6. Hur ofta äter du skolmaten? 

Varje dag       

3-4 ggr/vecka   

1-2 ggr/vecka        

Aldrig                         

 

 

7. Hur ofta äter du kvällsmat/middag efter skolan? 

Varje dag       

3-4 ggr/vecka   

1-2 ggr/vecka        

Aldrig   

 

 

8. Vem lagar oftast maten i hemmet? 

Mamma/pappa      

Du själv   

Någon annan         vem:____________________ 

 

 

9. Pratar dina föräldrar med dig om vikten av att äta hälsosam mat? 

Ja    

Nej    

 

 

10. Informerar skolan dig om att det är viktigt med rätt kost? 

Ja    

Nej    

 

11. Bryr du dig om vad du äter? 

Alltid    

Oftast   

Aldrig   

 

 

 

 

 

 



 

  

12. Hur många gånger i veckan äter eller dricker du något av följande? 

                          Varje dag     4-6 ggr/vecka   1-3 ggr/vecka  Aldrig     

Grönsaker                                                             

 

Frukt                                                            

 

Sötsaker/godis                                                           

 

Läsk                                                            

 

Snabbmat                                                            

(Som t.ex. hamburgare och pizza) 

 

13. Hur tar du dig till skolan? 

Buss/bil/moped     

Cykel   

Går   

 

 

14. Hur ofta deltar du på gymnastiken? 

Alltid    

Oftast   

Aldrig   

 

 

15. Utövar du någon fysisk aktivitet på fritiden? 

Ja    

Nej    

 

 

 

16. Är du aktiv i någon idrottsförening? 

Ja          

Nej    

 

 

17. Hur många timmar per vecka tränar du utanför skoltid? 

0 timmar    

1-3 timmar    

4-6 timmar    

Mer    

 

 

 

 

 



 

  

18a. Bor du hemma hos dina föräldrar eller annan vuxen? 

Ja    

Nej    

Om ja, gå till 18b, annars till fråga 19. 

 

 

18b. Arbetar någon av dina föräldrar? 

Mamma   

Pappa                          

Båda            

Ingen   

Om någon arbetar gå till 18c, annars till fråga 19. 

 

 

 

18c.Vad arbetar din mamma/pappa med? 

 

Mamma:_____________________________  heltid           deltid    

 

Pappa:_______________________________ heltid           deltid    

 

 

19. Hur många timmar om dagen tillbringar du framför TV:n? 

0 timmar    

1-3 timmar    

4-6 timmar    

Mer    

 

 

20. Hur många timmar om dagen tillbringar du framför datorn? 

0 timmar    

1-3 timmar    

4-6 timmar    

Mer    

 

 

21. Får du studiebidraget själv? 

Ja                          

Nej                        

 

 

 

 

22. Arbetar du efter skoltid/helger? 

Ja     

Nej                         



 

  

 

 

23. Övrigt (här vore det bra om du kan formulera dina tankar kring kost och 

motion, är det något du borde göra mer eller mindre? Vad tror du att det 

beror på att du inte gör det?) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

Bilaga 2 Svar till enkäten 

Fråga 1a per kön        

Hur ofta äter du frukost?       

       I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 1 3 4  Aldrig 5 13  

1-3 ggr/v 3 10 13  1-3 ggr/v 14 42  

4-6 ggr/v 4 7 11  4-6 ggr/v 18 29  

Varje dag 14 4 18  Varje dag 64 17  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 2 per kön        

Vem lagar för det mesta frukost?  I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Du själv 18 19 37  Du själv 82 79  

ingen 1 3 4  ingen 5 13  

Mamma/pappa 3 2 5  Mamma/pappa 14 8  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 3 per kön        

Är du oftast ensam när du äter frukost? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Inget svar 0 2 2  Inget svar 0 8  

Ja 16 14 30  Ja 73 58  

Nej 6 8 14  Nej 27 33  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 4 per kön         

Har du svårt att äta frukost innan skolan? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 10 15 25  Ja 45 63  

Nej 12 9 21  Nej 55 38  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 5 per kön        

Tror du att flickor äter hälsosammar än pojkar? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 4 5 9  Ja 18 21  

Nej 10 11 21  Nej 45 46  

Vet ej 8 8 16  Vet ej 36 33  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         
 
 
 
         



 

  

Fråga 6 per kön        

Hur ofta äter du skolmaten?   I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 0 0 0  Aldrig 0 0  

1-2 ggr/v 0 1 1  1-2 ggr/v 0 4  

3-4 ggr/v 6 5 11  3-4 ggr/v 27 21  

Varje dag 16 18 34  Varje dag 73 75  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 7 per kön        

Hur ofta äter du kvällsmat/middag efter skolan? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 0 1 1  Aldrig 0 4  

1-2 ggr/v 0 4 4  1-2 ggr/v 0 17  

3-4 ggr/v 2 3 5  3-4 ggr/v 9 13  

Varje dag 20 16 36  Varje dag 91 67  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 8 per kön        

Vem lagar oftast maten hemma?  I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Du själv 1 8 9  Du själv 5 33  

Mamma/pappa 21 15 36  Mamma/pappa 95 63  

Pojkvän   1 1  Pojkvän 0 4  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 9 per kön        

Pratar dina föräldrar med dig om vikten       

av att äta hälsosam mat?   I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 7 7 14  Ja 32 29  

Nej 15 17 32  Nej 68 71  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 10 per kön        

Informerar skolan dig om att det är      

viktigt med rätt kost?   I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 8 15 23  Ja 36 63  

Nej 14 9 23  Nej 64 38  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 11 per kön        

Bryr du dig om vad du äter?   I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 6 4 10  Aldrig 27 17  

Oftast 13 18 31  Oftast 59 75  

Alltid 3 2 5  Alltid 14 8  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         
 
 
 
 
 
         



 

  

 

Fråga 12 per kön        

Hur många gånger i veckan äter eller dricker du något av följande?   

GRÖNSAKER    I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 3 0 3  Aldrig 14 0  

1-3 ggr/v 7 6 13  1-3 ggr/v 32 25  

4-6 ggr/v 4 10 14  4-6 ggr/v 18 42  

Varje dag 8 8 16  Varje dag 36 33  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 12 per kön        

Hur många gånger i veckan äter eller dricker du något av följande?   

FRUKT     I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 1 1 2  Aldrig 5 4  

1-3 ggr/v 12 14 26  1-3 ggr/v 55 58  

4-6 ggr/v 2 4 6  4-6 ggr/v 9 17  

Varje dag 7 5 12  Varje dag 32 21  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 12 per kön        

Hur många gånger i veckan äter eller dricker du något av följande?   

SÖTSAKER/GODIS    I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 0 0 0  Aldrig 0 0  

1-3 ggr/v 12 22 34  1-3 ggr/v 55 92  

4-6 ggr/v 9 1 10  4-6 ggr/v 41 4  

Varje dag 1 1 2  Varje dag 5 4  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 12 per kön        

Hur många gånger i veckan äter eller dricker du något av följande?   

LÄSK     I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig   7 7  Aldrig 0 29  

1-3 ggr/v 12 14 26  1-3 ggr/v 55 58  

4-6 ggr/v 8 1 9  4-6 ggr/v 36 4  

Varje dag 2 2 4  Varje dag 9 8  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 12 per kön        

Hur många gånger i veckan äter eller dricker du något av följande?   

SNABBMAT    I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Aldrig 1 4 5  Aldrig 5 17  

1-3 ggr/v 20 18 38  1-3 ggr/v 91 75  

4-6 ggr/v 1 2 3  4-6 ggr/v 5 8  

Varje dag 0 0 0  Varje dag 0 0  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         
 
 
 
 
 
         



 

  

Fråga 13 per kön        

Hur tar du dig till skolan?   I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Buss/bil/moped 18 18 36  Buss/bil/moped 82 75  

Cykel 3 1 4  Cykel 14 4  

Går 1 5 6  Går 5 21  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

Fråga 14 per kön        

Hur ofta deltar du på gymnastiken?  I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

aldrig 0 3 3  aldrig 0 13  

oftast 3 6 9  oftast 14 25  

alltid 19 15 34  alltid 86 63  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 15 per kön        

Utövar du någon fysisk aktivitet på fritiden? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 19 13 32  Ja 86 54  

Nej 3 11 14  Nej 14 46  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

           

         

Fråga 16 per kön        

Är du aktiv i någon idrottsförening?  I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 13 5 18  Ja 59 21  

Nej 9 19 28  Nej 41 79  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 17 per kön        

Hur många timmar i veckan tränar du utanför skoltid? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

0 timmar 0 6 6  0 timmar 0 25  

1-3 timmar 7 9 16  1-3 timmar 32 38  

4-6 timmar 7 6 13  4-6 timmar 32 25  

Mer än 6 timmar 7 3 10  Mer än 6 timmar 32 13  

Inget svar 1 0 1  Inget svar 5 0  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 18 a per kön        

Bor du hemma hos dina föräldrar eller annan vuxen? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 22 15 37  Ja 100 63  

Nej 0 9 9  Nej 0 38  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

          

Fråga 18 b per kön         

Arbetar någon av dina föräldrar?  I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Mamma 1 0 1  Mamma 5 0  

Pappa 1 0 1  Pappa 5 0  

Båda 20 15 35  Båda 91 63  

Ingen   3 3  Ingen 0 13  

Inget svar 0 6 6  Inget svar 0 25  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  



 

  

Fråga 18 b och 18 c per kön i kombination      

  Killarnas svar:       

  
Vem arbetar av 
föräldrarna?           

Heltid/deltid? Mamma arbetar 
Båda 

arbetar 
Pappa 
arbetar Totalt     

Mamma 
deltid/pappa heltid 0 4 0 4     

Deltid 0   1 1     

Heltid 1 16 0 17     

Totalt 1 20 1 22     

         

I procent         

  
Vem arbetar av 
föräldrarna?           

Heltid/deltid? Mamma arbetar 
Båda 
arbetar 

Pappa 
arbetar Totalt     

Mamma 
deltid/pappa heltid 0 18 0 18     

Deltid 0 0 5 5     

Heltid 5 73 0 77     

Totalt 5 91 5 100     

         

Fråga 18 b och 18 c per kön i kombination     

  Tjejernas svar:   I procent    

  
Vem arbetar av 
föräldrarna?        

Vem arbetar av 
föräldrarna?     

Heltid/deltid? Båda arbetar 
Inget 
svar Totalt  Heltid/deltid? Båda arbetar 

Inget 
svar Totalt 

Mamma 
deltid/pappa heltid 6 0 6  

Mamma 
deltid/pappa heltid 25 0 25 

Deltid 0 0 0  Deltid 0 0 0 

Heltid 9 0 9  Heltid 38 0 38 

Inget svar 1 8 9  Inget svar 4 33 38 

Totalt 16 8 24  Totalt 67 33 100 

         

         

Fråga 19 per kön        

Hur många timmar om dagen tillbringar du framför TV:n? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

0 timmar 4 1 5  0 timmar 18 4  

1-3 timmar 16 20 36  1-3 timmar 73 83  

4-6 timmar 2 2 4  4-6 timmar 9 8  

Mer än 6 timmar   1 1  Mer än 6 timmar 0 4  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 20 per kön        

Hur många timmar om dagen tillbringar du framför datorn? I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

0 timmar 0 4 4  0 timmar 0 17  

1-3 timmar 12 18 30  1-3 timmar 55 75  

4-6 timmar 7 2 9  4-6 timmar 32 8  

Mer än 6 timmar 3 0 3  Mer än 6 timmar 14 0  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

Fråga 21 per kön        

Får du studiebidraget själv?   I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 17 21 38  Ja 77 88  

Nej 5 3 8  Nej 23 13  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  



 

  

          

          

Fråga 22 per kön        

Arbetar du efter skoltid/helger?  I procent    

  Kille Tjej Totalt    Kille Tjej  

Ja 4 12 16  Ja 18 50  

Nej 18 12 30  Nej 82 50  

Totalt 22 24 46  Totalt 100 100  

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 3   Gymnasieförvaltningen Örebro       

 

           2005-06-13  

        Kök & restaurangenheten 

    Bo Carlsson    

 

Till 

Förvaltningschef 

Gymnasieenhetschefer 

Föreståndare skolmåltid 

 

 

FÖRSÄLJNING AV SÖTSAKER, GODIS, 

LÄSKEDRYCKER SAMT UTBUDET AV 

LÄSKEDRYCKER I AUTOMATER INOM 

GYMNASIESKOLORNA. 

 

Från höstterminens start 2005 kommer skolrestaurangerna 

minska / reducera utbudet av sötsaker godis, läskedrycker. 

Undertecknad grupp uppmanar respektive skolansvarig att 

parallellt minska utbudet av sötade läskedrycker i eventuella 

”privata” automater på gymnasieskolorna.  

 

Socker och fetma: På senare tid har fokus hamnat på  

sockrets betydelse för övervikt och följdsjukdomar. Vi 

konsumerar allt mer läsk och godis, livsmedel med tillsats av 

socker som sätts i samband med att allt fler barn /ungdomar 

blir överviktiga. Allt kan ätas men inte alltid! Det finns 

utrymme för godis, läsk kakor, m.m. Dessa produkter ger ofta 

lite guldkant på tillvaron. Men de ska inte vara en del av den 

normala kosten och inte energimässigt hamna ovanpå. Socker 

ger en viss energi men innehåller inga vitaminer eller 

mineralämnen. Socker kan vara beroendeframkallande och 

leda till en form av missbruk. 

 

Måltiden: Måltidsverksamheten / skolan skall gemensamt 

verka för att skolungdomarna äter den skollunch som 

erbjudes dagligen. På så sätt att minska utbudet av sötsaker 

som blockerar hungerskänslan (socker / sötsaker dämpar  

hungerskänslan men ger kolhydrater och energi utan 

vitaminer eller mineralämnen)… Måltiden skall ge en 

energirik och väl samansatt skollunch med  1/3 del av 

näringsbehovet / dag.  

 

 



 

  

Söta livsmedel får blodsockret att åka berg-och-dalbana. För 

mycket socker leder dessutom till att utrymmet för mer 

näringsrika livsmedel minskar och att barn / ungdomar 

därmed inte får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. 

Risken för att barnen äter för mycket och blir överviktiga blir 

också större. Nyponsoppa, kräm, glass, saft, bullar, kex och 

liknande kan serveras som mellanmål någon gång ibland, 

men de innehåller oftast mycket socker. 

 

 

 

 

 

Utbudet av sortiment i Café: Verksamheten skall erbjuda 

ett sortiment som innehåller mindre socker ”nyttigare godis”, 

bredda smörgåsar med inslag av färska grönsaker samt 

varierande pålägg, färsk frukt av olika slag efter säsong , 

kaffe, the, ett visst sortiment av mindre sötade drycker samt 

yoghurt av mindre sötad sort. Utbudet skall vara av sådan 

karaktär att det främjar hälsa och välbefinnande. 

 

 

Gruppen för miljön i skolrestaurangerna 

// Bo Carlsson 

kostchef 
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106 91 Stockholm 
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