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SAMMANFATTNING 
Finns det någon substans i uttrycket ”du blir smartare av att äta fisk”, eller är det bara en 

myt? Syftet med studien är att undersöka om kosten, sömnen och fysisk aktivitet har 

någon betydelse för elevernas studieresultat, i form av betyg i grundskolans årskurs 8, 

samt om det finns skillnader kopplat till kön. Att belysa vad som är viktigt i kostens 

sammansättning, måltidsvanor och hur det påverkar kognitionen. Andra viktiga faktorer 

är fysisk aktivitet och sömn, för att uppnå goda studieresultat. Enkätmetod, tabeller, 

principalkomponentanalys och Pearssons korrelationskoefficient har använts. 

Tendensen är att ju bättre hälsovanor desto bättre betyg. Förhoppningsvis kommer 

denna studie att bidra till att vidga kunskaperna kring sambandet mellan goda 

hälsovanor (med ingående komponenter kost, sömn och fysisk aktivitet) respektive 

ohälsosamma hälsovanor och studieresultat inom Hem- och konsumentkunskap. 

Vänligen skriv ut arbetet i färg, det ökar förståelsen.  

 

Nyckelord: Kost, måltidsvanor, studieresultat, hälsopoäng, principalkomponentanalys 

 

ABSTRACT   
Is there any substance in the phrase "you get smarter of eating fish" or is it just a myth? 

The purpose of the study is to investigate whether diet, sleep and physical activity have 

any significance for students' study results, in terms of grades in compulsory school 

grade eight, and if there are differences related to gender. To highlight what is important 

in the composition of the diet, eating habits and how it affects cognition. Other 

important factors are physical activity and sleep, to achieve good study results. Survey 

methods, tables, principal component analysis and Pearsson correlation coefficient have 

been used. The tendency is that the better the health habits, the better the grade. 

Hopefully, this study will help to broaden the knowledge of the link between healthy 

lifestyle (including components of diet, sleep and physical activity) and unhealthy 

health habits and study results in Home- and consumer knowledge. 

Please print the work in color, it increases understanding.  

 

Keywords: diet, meal habits, study results, health score, principal component analysis 
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1. Inledning 

Finns det någon substans i uttrycket ”du blir smart av att äta fisk” eller är 

det bara en myt? Äter skolelever fisk och hur ser deras måltidsvanor ut under en 

skoldag? Orkar de vara fokuserade en hel dag i skolan? Sover de sina nio timmar per 

natt? Gör de någon fysisk aktivitet för att hålla sig alerta och vakna under hela 

skoldagen? Hur mår skoleleverna och vad vet de om sambandet mellan kost, 

måltidsvanor, fysisk aktivitet, sömn och hur man uppnår bästa studieresultatet? 

 

COMPASS är ett genomgripande forskningsprojekt av Karolinska institutets 

folkhälsoakademi som genomförts på uppdrag av Stockholms Läns landsting. Detta 

projekt, stödjer att det finns starka kopplingar mellan skolprestationer och levnadsvanor 

bland femtonåringar i Stockholms län. I COMPASS fick skoleleverna frågor om deras 

fysiska aktivitet och vilka matvanor de hade. De slutsatser som COMPASS kom fram 

till motiverar fortsatta studier inom området och har legat till grund för föreliggande 

studie (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011.) 

 

Det finns ett flertal studier som har utförts i Sverige och som tar upp relevanta aspekter 

av ämnet och vidare motiverar denna studies utförande. Ann-Christine Nyström (2013) 

har gjort en studie bland elever i årskurs sex som undersöker om kosten har någon 

betydelse för elevernas kognitiva förmåga, vilket innebär förmågan att lära sig olika 

saker, förstå sammanhang och minnas.   

 

Maria Lennernäs (2011) anser att det är viktigt ur inlärningssynpunkt och för att kunna 

lagra kunskaperna, att individen sover tillräckligt. Fysisk aktivitet är viktig för att öka 

koncentrationen och stärka kroppens immunförsvar och kroppens alla muskler Mehrzad 

(2012). Sammanfattningsvis kan flera tidigare utförda studier motivera en vidare 

forskning av elevers hälsovanor och deras relation till prestationer i skolan. 

 

Avslutningsvis beskriver Mehrzad (2012) att alla har möjlighet och studera och få 

högsta betyg i alla ämnen.  
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2. Syfte och frågeställning 

2.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om kosten, sömnen och fysisk aktivitet har någon 

betydelse för eleverna och deras studieresultat i form av betyg i grundskolan. 

 

2.2. Frågeställningar 

• Hur ser måltidsvanorna och kosten ut för eleverna under skolveckan?  

 

• Hur beskriver eleverna behovet av hälsa, sömn och fysisk aktivitet? 

 

• Vilket samband finns det mellan elevernas hälsovanor (kost, måltidsvanor, sömn 

och fysisk aktivitet) och deras betyg, samt föreligger det någon skillnad mellan 

flickors och pojkars resultat?   

 

2.2.1. Motivering för studien 

För att uppnå goda studieresultat gäller det att skaffa sig en sund livsstil med 

hälsosamma vanor, enligt Kark, Hjern och Rasmussen (2011). Elevers lärande kan 

påverkas negativt när de inte orkar eller kan koncentrera sig under lektionerna, vilket i 

sin tur påverkar deras studieresultat. Visar det sig att det finns ett samband mellan 

kosten och tidigare nämnda kapaciteter, har frågan en stor betydelse för elevernas 

lärande. En sund livsstil kan förhoppningsvis stärka eleverna och deras möjligheter att 

nå de mål som de har satt upp inom varje ämne. Om en sund livsstil visar sig ge goda 

effekter på elevers inlärning, kan andra positiva följdeffekter eventuellt uppstå, kring 

den lärande miljön och pedagogens arbetssätt gentemot eleverna.  

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges först en beskrivning av hjärnans behov av väl sammansatt kost samt 

centrala delar av kognitionsvetenskap.  Därefter presenteras den måltidsordning och 

kost som rekommenderas samt på vilket sätt som fysisk aktivitet, sömn och hälsa har 

inverkan på betyget. Avslutningsvis presenteras tidigare undersökningar som är gjorda 
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inom samma område. 

 

3.1. Kostens sammansättning 

3.1.1. Hjärnans behov av väl sammansatt kost 

Flera näringsämnen anses påverka hjärnans funktion. Nedan presenteras några viktiga 

ämnen och balanser för en välfungerande hjärna. 

 

Omega tre. För att optimera hjärnas funktion behöver cellmembranen vara mjuka. 

Genom att tillföra den essentiella fettsyran Omega tre i kosten varje dag, hålls 

cellmembranen mjuka och kommunikationen i hjärnan förbättras enligt Carper (2000). 

Omega tre finns bland annat i fet fisk som sill och lax (Sjöholm m.fl. 2013).  

 

Varje signalsubstans, som exempelvis dopamin och serotonin, har en unik form som 

passar till en specifik receptor som finns inbäddad i cellens yttersta membran.  Genom 

att förändra fettsammansättningen i membranet så att det enbart består av smidigt och 

flytande fett, som till exempel fiskolja, kan receptorn ändra form. Detta gör att 

kommunikationen förbättras ”tusenfalt” enligt uppsatsförfattaren Hibbeln (refererat i 

Carper, 2000, s.68). Brist på Omega tre medför lägre intelligens, att minnet och 

inlärningskapaciteten försämras och att det blir svårt att koncentrera sig. (Carper, 2000.)  

 

Det finns andra typer av fetter, som till skillnad från omega tre, påverkar cellens 

membran negativt. Mättade fetter och transfetter missgynnar kommunikation genom 

cellmembranet. Genom att undvika eller minska intaget av mättade fetter och 

transfetter, som finns i exempelvis hamburgare, pommes frites, bakelser, chips, fet 

milkshake och kakor, hjälper individen sig själv att förbättra sin kapacitet i hjärnan på 

cellnivå. (Carper, 2000.) 

 

Kolhydrater. Carper (2000) beskriver att kolhydrater är ett näringsämne som omvandlas 

till glukos i kroppen, vilket är en enkel sockerart och hjärnans främsta bränslekälla. 

Hjärnan har inte samma förmåga som andra celler att förvandla fett och protein till 

bränslet glukos. Om det saknas glukos i hjärnan kan ej viktiga funktioner upprätthållas. 

Trots att hjärnan bara utgör två procent av kroppsvikten, förbrukar den 20–30 % av den 

energi som individen tillför per dag. Hjärnan kan inte lagra energi vidare effektivt och 
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det förråd som finns tar slut efter tio minuter om det inte fylls på. Cellerna samlar hela 

tiden aktivt in glukos till hjärnan via cellernas mitokondrier där förbränningen och 

omvandlingen till glukos sker. Brist på glukos i hjärnan kan försämra minnet, 

koncentrationen, uppmärksamheten och humöret. Individen blir lättretlig och på lång 

sikt kan både demens och alzheimer uppstå. (Carper, 2000.) 

 

Glukos. På samma sätt som glukosen är nödvändig för hjärnans funktion är glukosen 

hjärnans största fiende. Höga nivåer av blodsocker och insulin gör blodkärlen stelare 

och mindre elastiska vilket i sin tur minskar blodflödet till hjärnan (Carper, 2000). Om 

blodsockernivån ständigt är hög eller om den återkommande genomgår snabba 

skiftningar åldras kroppen i förtid, vilket kan resultera i ett sämre minne som har 

negativ påverkan på andra mentala funktioner. (Carper, 2000.) 

 

Jämn blodsockernivå.  Blodsockernivån påverkas av både val av kost och måltidsvanor. 

Genom att äta mycket baljväxter, grönsaker och nötter samt genom att minska på 

bearbetad mat med raffinerat mjöl, som till exempel flingor, bröd, kex och kakor, kan en 

jämnare blodsockernivå upprätthållas. Måltidsvanor som påverkar blodsockernivån 

positivt är exempelvis att alltid äta frukost och att äta mindre portioner men vid fler 

tillfällen (Carper, 2000). När en individ har kunskap om hur blodsockernivån kan 

regleras finns det möjligheter för individen att påverka hjärnans känslomässiga 

välbefinnande och intellekt. (Carper, 2000.) 

 

3.1.2. Kognitionsvetenskap i relation till sammansatt kost 

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält inom områden som filosofi, lingvistik 

eller språkvetenskap, neurovetenskap, datavetenskap och psykologi. 

Kognitionsvetenskap innebär förståelsen för hur tanke- och lärandeprocesser påverkas 

av känslor och motivation, samt genom vilka mekanismer i hjärnan som det sker.  

 

Enligt Lennernäs (2011) uppstår alla våra beteenden av känslor, för att hjälpa individen 

att välja det som är viktigast för dess överlevnad. Om kroppens inre biokemi inte 

fungerar som den ska på grund av att en obalans har uppstått inträder automatiskt olika 

tillstånd som törst, hunger eller sömnighet. En primär motivation uppstår för att 

återställa balansen genom att dricka, äta eller att sova. En sekundär motivation kan även 



 5 

uppstå av sociala och kulturella förväntningar som att prestera på prov, skaffa höga 

betyg eller vinna en tävling. (Lennernäs, 2011.)   

 

3.2. Nyttig mat 

Nyttig mat definieras enligt Mehrzad (2012) som mat som innehåller näringsämnen som 

exempelvis fett med livsnödvändiga fettsyror, proteiner med livsnödvändiga 

aminosyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler och fibrer. Nyttig mat ska ge energi utan 

att individen utvecklar fetma. (Mehrzad, 2012.) 

 

3.2.1. Hjälpmedel för nyttig kost 

Varierad kost är en förutsättning för att kroppen ska få i sig alla näringsämnen enligt 

Sjöholm m.fl. (2013). Det finns flera olika hjälpmedel för att få en väl sammansatt och 

hälsosam kost, till exempel tallriksmodellen, kostcirkeln, nyckelhålsmärkt mat och 

Livsmedelsverkets fem kostråd. (Sjöholm m.fl., 2013.) 

 

Tallriksmodellen. Modellen är uppdelad i tre fält, två större och ett mindre, och visar 

proportionerna mellan livsmedelsgrupperna. Den omfattar dock ej portionsstorlek. I det 

ena större fältet ingår rotfrukter, grönsaker, frukt och bär, i det andra stora fältet ingår 

potatis, ris, pasta och gryn och i det minsta fältet ingår fisk, ägg, kött, mejeri och 

baljväxter som ärtor och bönor. Tallriksmodellen är, enligt Sjöholm m.fl. (2013), enkel 

att korrigera efter energibehovet. (Sjöholm m.fl., 2013.) 

 

Kostcirkeln. Modellen består av sju olika livsmedelsgrupper, där varje grupp har 

liknande näringsinnehåll. Grupp ett är frukt och bär, grupp två är grönsaker, grupp tre är 

rotfrukter och potatis, grupp fyra är bröd, gryn, mjöl och andra spannmålsprodukter, 

grupp fem är smör, olja och margarin, grupp sex är ost och mjölk och grupp sju är fisk, 

kött och ägg. När varje grupp finns representerad under dagens alla måltider är kosten 

nyttig och hälsosam. (Sjöholm m.fl., 2013.) 

 

Nyckelhålsmärkt mat. Definitionen av nyckelhålsmärkning av livsmedel är att 

livsmedlet ska innehålla mera fibrer, mindre socker och mindre salt samt mindre eller 

nyttigare fett än andra livsmedel av samma typ. (Sjöholm m.fl., 2013.) 
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Fem kostråd. Livsmedelsverket (2017) har utfärdat fem kostråd för att hjälpa 

konsumenten att välja rätt. Dessa är: ”Ät mycket frukt och grönt ₋ gärna 500 gram per 

dag! Välj i första hand fullkorn, när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris! Välj gärna 

nyckelhålsmärkt! Ät fisk ofta – gärna 2–3 gånger i veckan! Byt till flytande margarin 

eller olja när du lagar mat!”. (Sjöholm m.fl., 2013, s.16.) 

 

Många skolelever tenderar att dra slutsatsen att eftersom de ej känner sig sjuka behöver 

de inte äta nyttig mat enligt Mehrzad (2012). Enligt nämnd uppsatsförfattare är detta ett 

tänk som inte främjar hälsan i längden. ”Kroppen har stora kompensationsmekanismer 

och det tar lång tid att samla på sig skador som syns eller känns. Det är därför man är 

mer benägen att bli sjuk i cancer och i hjärt- och kärlsjukdomar när man blir gammal” 

(Mehrzad, 2012, s.103.) 

 

3.2.2. Nyttig mat och skolprestationer  

Livsmedelsverket (2003) gjorde en kostundersökning som heter Riksmaten - Barn 2003. 

I undersökningen deltog 2500 barn i åldrarna fyra, åtta och elva år. Enligt Becker och 

Barbieri (2003) blev resultatet att endast tio procent av barnen nådde upp till 

Livsmedelsverkets rekommendation med 400 gram grönsaker och frukt per dag. I 

genomsnitt åt barnen hälften så mycket frukt och grönt som rekommenderades av 

Livsmedelsverket (2003). Även fibrer fattades i kosten och kosten var ej välbalanserad, 

såsom det efterfrågades. (Becker & Barbieri, 2003.) 

 

I forskningsprojektet COMPASS Kark, Hjern och Rasmussen (2011) besvarade 

eleverna frågor angående hur ofta de drack eller åt vissa livsmedel samt om de åt 

frukost, lunch och middag under skolveckan. Dessa vanor jämfördes med 

skolprestationen och genomsnittsbetygen och om det fanns något samband mellan 

ofullständiga betyg och levnadsvanorna. En av slutsatserna som drogs var att ungdomar 

som hade ett lågt intag av onyttig mat hade ett högre betyg än de som hade ett högt 

intag av onyttig mat. De ungdomar som hade fem eller flera hälsosamma vanor hade ett 

betygsmedelvärde på 225,2 för flickor och på 195,7 för pojkar av 300. Detta jämfört 

med de som saknade hälsosamma levnadsvanor, flickor 129,1 och pojkar 138,1 av 

maxvärdet 300. (Kark m fl. 2011.) 
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Enligt Kark, Hjern och Rasmussen (2011) hade eleverna som åt grönsaker varje dag, i 

årskurs nio, ett högre betygsmedelvärde än de som inte åt grönsaker. Sambandet gällde 

även för mängden frukt varje dag. Skolelever med ett högre intag av frukt erhöll ett 

betygsmedelvärde på 213,2 för flickor och 187,6 för pojkar, vilket kan jämföras med ett 

lägre betygsmedelvärde för de elever som aldrig åt frukt, flickor 184,9 och pojkar 170,0 

av maxvärdet 300. (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011.) 

 

Nyström (2013) kom fram i sin forskning om kostens sammansättning, att den var en 

nyckel för att uppnå ett högre betyg i skolan (Nyström, 2013).     

   

En ytterligare slutsats av studien var att konsumtionen av godis, läsk och snabbmat 

ökade med åldern. Enligt Kark Hjern och Rasmussen (2011) visade deras studie att de 

elever som drack läsk (sockrad läsk, ej lightläsk) varje dag, hade ett lägre 

betygsmedelvärde än de som aldrig drack läsk. Energitäta livsmedel, likt läsk och godis, 

orsakar fetma, enligt Lennernäs (2011).  Fetma i sin tur kan påverka individens 

självkänsla, som i sin tur kan bidra till sämre skolprestationer. (Lennernäs 2011.) 

 

3.3. Måltidsordning 

Det är viktigt att äta frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och ett extra 

kvällsmål, speciellt om individen tränar mycket, för att hålla blodsockernivån på en 

jämn nivå (Sjöholm m.fl. 2013). De betonar vikten av en jämn måltidsordning. Att äta 

regelbundet gör att individen slipper blodsockerfall, något som medför att personen 

känner sig trött, hängig och får huvudvärk. Hela 25–35 % av dagens närings- och 

energiintag bör komma från lunchen och motsvarande mängd från middagen. Frukosten 

består av 25 % av dagens energi- och näringsmängd och resten fördelas på de mellan ett 

till tre mellanmålen per dag. (Sjöholm m.fl., 2013.)  

 

En av slutsatserna som drogs av Becker och Barbieri (2003) var att de flesta barnen åt 

regelbundet en huvudmåltid och blandad kost. En annan slutsats som drogs  

var att många barn speciellt från årskurs fem började hoppa över lunchen, ett fenomen 

som var vanligare hos flickor. (Becker & Barbieri, 2003.)  
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3.3.1. Frukost 

Det är viktigt att äta frukost varje dag eftersom den bryter nattens fasta och tillför energi 

till hjärnan. Utan mat i magen är det svårare att lära sig något eftersom blodsockernivån 

har sjunkit under natten och hjärnan behöver glukos för att fungera, Carper (2000). 

Mehrzad (2012) är av samma åsikt som Carper (2000), det vill säga att den viktigaste 

måltiden är frukosten, eftersom den startar alla processer i kroppen vilket behövs för att 

eleven ska kunna prestera i skolan på morgonen. Enligt Gaire (2008) är det oerhört 

viktigt att regelbundet äta frukost eftersom det har en positiv påverkan på 

koncentrationen och minnet. Enligt Kark, Hjern och Rasmussen (2011) har de 

ungdomar som regelbundet äter frukost ett högre betygsmedelvärde. I samma 

undersökning hade flickorna ett högre betygsmedelvärde än pojkarna, inom samtliga 

nivåer av frukostvanor, oavsett om de intogs från noll eller en dag i veckan till fyra eller 

fem dagar i veckan. (Kark, Hjern och Rasmussen 2011.) 

   

En slutsats som COMPASS-projektet kunde dra var att eleverna med dåliga 

frukostvanor, och lågt intag av grönsaker och frukt, hade sämre skolprestationer. (Kark 

Hjern & Rasmussen 2011.) 

 

3.3.2. Mellanmål 

Mehrzad (2012) menar att viktiga nyckelfaktorer för att lyckas med sina studier, och få 

högsta betyg, är att äta rätt och regelbundet, att äta nyttigt och att äta alla måltider, 

inklusive mellanmålen. Som mellanmål passar det med en frukt, både mellan frukost 

och lunch samt mellan lunch och middag. Dessa mellanmål gör att eleven får ökad 

koncentration och slipper blodsockerfall som gör individen ineffektiv och trött. 

(Mehrzad, 2012.) 

 

3.3.3. Skollunch 

Maria Lennernäs, som är doktor och docent i näringslära och professor i mat- och 

måltidskunskap, med beteendevetenskaplig inriktning, har på uppdrag av 

Livsmedelsverket (2011), gjort en inventering, om vilken betydelse den aktuella 

forskningen om skollunchen har samt vilken potentiell betydelse, den har för elevernas 

kognitiva förmåga och prestationer. Lennernäs (2011) anser att skollunchens 

sammansättning har en långsiktig inverkan på skolprestationen. Det är skollunchens 
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sammansättning av fettsyror, mineraler och vitaminer som inverkar på den kognitiva 

prestationsförmågan, samt kvaliteten på måltidens protein och tillgången på kolhydrater, 

som påverkar de kognitiva förmågorna. (Lennernäs, 2011.) 

 

För elever som äter undermålig kost är skolluncherna oerhört värdefulla eftersom de 

motverkar näringsbrister och för att luncherna ökar den kognitiva prestationerna hos 

barn enligt Lennernäs (2011). Elever bör alltid äta skollunch. Om det är det någon mat 

som inte passar är det viktigt att eleven äter av salladsbordet, brödet och mjölken 

(Mehrzad, 2012). Utebliven lunch medverkar till ökad konsumtion av energitäta  

produkter (Lennernäs, 2011) som exempel bröd, bakverk, godis, energidrycker eller 

annat. Att konsumera energitäta livsmedel är ett beteende som styrs automatiskt av 

hjärnans belöningssystem (Lennernäs, 2011).  

 

Utebliven lunch ger hunger, vilket i sin tur påverkar beteendet.  Hunger är en primär 

motivation, som i detta fall konkurrerar med den sekundära motivationen kopplad till att 

lösa skoluppgifter. När det saknas näring och energi kan en elev inte ta till sig 

undervisningen på samma fördelaktiga vis som en elev som äter skollunch. Att äta 

lunchen påverkar signalsystemet i hjärnan som kan leda till positiva känslor och en ökad 

kognitiv prestation. (Lennernäs, 2011.) 

  

När individen istället för att äta lunch äter snabba kolhydrater går blodsockerkurvan 

snabbt upp. Den energi som personen fick i samband med intaget försvinner dock lika 

snabbt och personen blir hungrig igen.  Dessa snabba växlingar påverkar även 

koncentration vilket medför att det blir svårare att både lära sig och att komma ihåg eller 

att helt enkelt orka gå i skolan. (Mehrzad, 2012.)  

 

3.3.4. Middag 

Middagen bör bestå av en tredjedel av dagens närings- och energiintag. Mehrzad (2012) 

anser att det är viktigt att alltid äta middag för att få jämn tillförsel av näring och energi 

fördelade över hela dagen enligt (Mehrzad, 2012.) Middag ska ge dig 1/3 del av dagens 

näring och energi och bör vara enligt tallriksmodellens proportioner och innehålla något 

från kostcirkels alla grupper (Sjöholm m.fl., 2013). 
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3.4. Fysisk aktivitet, hälsa och sömn 

 

En av förutsättningarna för att skaffa sig högsta betyg är att skaffa sig en sund livsstil. 

Förutom att äta nyttigt och regelbundet gäller det att vara fysiskt aktiv flera gånger i 

veckan, sova, vila och få återhämtning. Genom att förändra en del vanor kan eleverna 

minska morgontröttheten, lära sig att minnas bättre och få bättre koncentration. 

(Mehrzad, 2012.) 

 

För att lyckas att nå höga studieresultat måste eleven bestämma sig för, att förändra sin 

livsstil. Genom att skaffa sig en bra fysik, orkar eleven studera och slipper vara 

morgontrött. Det främjar eleven att bättre komma ihåg kunskaper och att kunna hålla 

focus effektivare. Fysisk aktivitet är mycket viktigt för att hålla sin kropp i form och 

erhålla god hälsa. Enligt Mehrzad (2012) ska man oavsett vilka aktiviteter eleven har 

varje dag ytterligare lägga in ett till två träningspass, regelbundet varje vecka. Det spelar 

ingen roll vilken fysisk aktivitet som väljs, bara att den är rolig och den gör att pulsen 

ökar. (Mehrzad, 2012.)  

 

Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna från Livsmedelsverket (2012) 

rekommenderas minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen för barn och ungdomar 

mellan sju och arton år. Det är minst lika viktigt för hälsan att röra på sig, som att äta en 

väl sammansatt kost. Samma rekommendationer, att ungdomar bör röra på sig 

sammanlagt 60 minuter per dag, tiden kan dock vara uppdelad i kortare pass, finns att 

hämta i elevernas lärobok (Sjöholm m.fl., 2013).   

 

De positiva effekterna som träning ger, är att koncentrations-, prestations- och 

inlärningsförmågan förbättras (Mehrzad, 2012). Träningspassen ger ökad energi, bättre 

och effektivare sömn och ett starkare immunförsvar, vilket i sin tur minskar risken att 

bli sjuk i hjärt- och kärlsjukdomar samt i vissa cancerformer, samt minskar risken att dö 

i förtid. Träningen leder till att stress, oro och depression minskar, samtidigt som den 

förbättrar hållningen hos eleven och ökar kondition, uthållighet och 

syreupptagningsförmågan. Träningen förstärker även minnet. (Mehrzad, 2012.) 
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Även om elever har ett pressat studieschema ska det vara lika självklart att träna 

regelbundet som att borsta tänderna. Det mest effektiva med att träna är att eleverna får 

en paus från sina studier, hjärnan får en chans att koppla av (Mehrzad, 2012). Skulle 

eleverna, istället för träning, välja att se på tv eller spela dataspel, får hjärnan inte vila. 

Hjärnan fungerar som en muskel, som behöver ansträngas och sedan återhämta sig, 

vilket i sin tur gör att eleverna får en bättre koncentration och inlärningsförmåga, samt 

att minnet fungerar bättre. (Mehrzad 2012.)  

 

Det visade sig i en undersökning, gjord av Kark, Hjern och Rasmussen (2011), att 

betygsmedelvärdet bland elever i årskurs nio skiljer sig mellan de som hade låg eller 

hög fysisk aktivitet, samt att det var skillnad mellan flickor och pojkar. I gruppen flickor 

visade siffrorna enligt följande. Flickor med låg grad av fysisk aktivitet hade ett 

betygsmedelvärde på 196,0, de med hög fysisk aktivitet 197,9 och de med medelhög 

aktivitet 212,2. Bland pojkarna var motsvarande att de med låg fysisk aktivitet hade ett 

betygsmedelvärde på 177,2, hög fysisk aktivitet 184,5 samt medelhög aktivitet 189,8 i 

betygsmedelvärde, varav maxvärdet var 300 poäng. (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011.) 

  

Nio timmar per natt behöver eleverna sova anser Sjöholm m.fl., (2013) för att kunna 

känna sig utvilade. Sömnen sorterar dagens olika intryck och gör att kroppen återhämtar 

sig. Sömnbrist är en av anledningarna till ökad konsumtion av produkter med hög andel 

socker och fett, dessa val av kost som är näringsfattiga vilket påverkar inlärningen enligt 

(Lennernäs, 2011).  

 

Uppsatsförfattaren Gerald Nordlund (2008) gjorde sin studie på 2000 högstadieelever 

och kom fram till att morgonmänniskor har det mera förspänt i skolan, eftersom de i 

snitt sover fler timmar, lever ett sundare liv, äter bättre och presterar bättre. 

Kvällsmänniskor i sin tur, försöker pressa in 25–26 timmar under ett dygn vilket medför 

att de sover färre timmar.  Nordlund (2008) menar att de extrema kvällsmänniskorna 

ofta är lite slarviga, har svårt att passa tider och att planera, samt i genomsnitt även får 

lägre betyg. Kvällsmänniskor har sammanfattningsvis helt andra förutsättningar i skolan 

än morgonmänniskor. (Nordlund, 2008.)  

 

I Nordlunds studie var 13 % av eleverna i årskurs sju morgonmänniskor. I årskurs nio 

hade motsvarande siffra minskat till sju procent medan kvällsmänniskorna ökade från 
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34 % till 45 % under samma period. Ett annat konstaterande från Nordlund är att 120 

000 elever i högstadiet missgynnas i dagens grundskola eftersom de är kvällsmänniskor. 

Detta bekräftas av att Nordlund (2008) i sin rapport kommit fram till att 

morgonmänniskorna var mera högpresterande och gynnades mera av hur dagens skola 

är upplagd än kvällsmänniskorna. Det är fler pojkar än flickor som missgynnas, 

eftersom det är fler flickor som tillhör gruppen morgonmänniskor. Sammanfattningsvis 

har sömnvanorna en stor betydelse på individens hela beteendemönster. (Nordlund, 

2008.)  

 

Sömnvanor och skolprestationer. Inom området har det utförts en rad olika studier. 

Pedagogikforskaren Gerald Nordlund (2008) från Umeå har under en treårsperiod följt 

cirka 2000 högstadieelever för att undersöka hur deras mat och sömnvanor påverkar 

prestationen. Kvällsmänniskorna sover generellt mindre och slarvade med frukosten 

eftersom de helt enkelt inte var hungriga, det innebar dessutom att de ej åt speciellt bra 

till lunchen heller. Eleverna som definierades som kvällsmänniskor uppvisade högre 

grad av koncentrationssvårigheter, huvudvärk och illamående och med det följde sämre 

skolprestationer. Nordlund kom vidare fram i sin studie att kvällsmänniskorna rökte 

mer, motionerade mindre, åt mindre frukt och grönsaker och mera chips och godis. 

Betygsskillnaderna var även stora mellan grupperna. (Nordlund, 2008.)  

 

4. Metod 

Denna empiriska sambandstudie har genomförts via en enkät, med en definierad 

oberoende variabel (OV) hälsovana/hälsopoäng och en beroende variabel (BV) 

betygsvärde. I avsnitt 4.3 redovisas deltagare och bortfall från studien. Material, 

procedur och databehandling presenteras i avsnitt 4.4–4.6. Avslutningsvis beskrivs de 

etiska aspekterna som har tagits hänsyn till i undersökningen.   

 

4.1. Metodval  

Studiens syfte är att undersöka om det finns samband mellan elevers hälsovanor och 

deras prestationer i skolan mätt i betyg. En enkät har använts för att få ett mått på 

elevers hälsovanor, i relation till deras betyg i årskurs åtta. Terminsbetyget för 

höstterminen 2013 har använts för mätningen i studien, utförd vårterminen 2014. 
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Enkäterna kodades slumpartat men med en särskild beteckning kopplat till kön, där en 

kod för flickor kunde vara F-18 och en kod för pojkar kunde vara P-19. Genom att 

enkäterna var kodade kunde man jämföra betygen, utan att personen var möjlig att 

identifiera, men ändå göra jämförelser kopplat till kön.  

 

Enkäter som metod har en stor fördel eftersom de är enkla att administrera och 

genomföra enligt Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap [IBL] (2011). Andra 

fördelar är att eleven har tid på sig att kunna fundera över sina svar, och att det görs 

enskilt, utan påverkan av andra. 

 

Studien uppfyller inte experimentella krav, eftersom ett randomiserat urval, samt 

kontrollgrupp inte har använts. Pearssons korrelationskoefficient har valts på grund av 

forskningsfrågans kvalitativa natur enligt Borg och Westerlund (2011). För att få en 

bättre överblick över det grafiska sambandet har ett diagram upprättats (se figur 2). OV 

(hälsopoäng) presenteras på x-axeln och BV (betyg) presenteras på y-axeln. I 

diagrammet redovisas även eventuella skillnader mellan flickor och pojkar. (Borg & 

Westerlund, 2011.)  

 

4.2. Enkät 

Valet blev en enkät som kan analyseras med sifferkoder och även uttrycka resultat i ord.  

 

Enkäten består av 21 frågor med varierande styrningsgrad på svaren. Åtta av frågorna 

har hög styrningsgrad, exempelvis ”Hur ofta äter du frukost på vardagar?” med fyra 

fasta svarsalternativ. Tre av frågorna hade en medelhög styrningsgrad, exempelvis ”Hur 

mår du under skoldagen?”, med fyra svarsalternativ och en öppen rad där eleven har 

möjlighet att ge svaret ”annat”, om inget av svarsalternativen upplevdes korrekt. Åtta 

frågor var öppna frågor, exempelvis ”Om du inte äter skollunch, vad äter du istället?” 

Två frågor var reflektionsfrågor, exempelvis ”Vad vet du om kostens betydelse för din 

hälsa och ditt studieresultat?”. Frågor kring kost, med undantag för frågorna kring 

middagsvanor, har överlag högre styrningsgrad än, frågor kring fysisk aktivitet och 

sömn.  
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Tolv av frågorna berörde elevens kostvanor, med fokus på de olika måltidstyperna. 

Matvanorna handlade om hur många dagar under skolveckan alternativt veckan, som 

eleverna vanligtvis åt eller drack vissa livsmedelsgrupper som frukt, grönsaker, fisk, 

kött, vegetariskt, snabbmat, godis, chips och läsk, samt hur ofta som eleverna äter 

frukost, mellanmål, skollunch under vardagarna. Två av frågorna handlade om sömn 

och fem frågor om fysisk aktivitet. Se bilaga 2 för en redovisning av samtliga enkätfrågor. 

 

De frågor som kommer från Nyström (2013) är följande; ”Hur ofta äter du frukost på 

vardagar?”, ”Vad äter du till frukost?”, ”Hur ofta äter du din skollunch?”, ”Vad äter du 

till mellanmål?”, ”Hur ofta äter du frukt?”, ”Hur ofta äter du grönsaker till din måltid?” 

med eget tillägg om intag av rotfrukter i samma fråga, ”Hur ofta äter du pizza, 

hamburgare eller pommes?”, ”När du ätit frukost, är det lättare att följa med i skolan?”, 

och eget tillägg med ett extra svarsalternativ. (Nyström, 2013.)  

 

 Kark, Hjern och Rasmussen (2011) genomförde en liknande enkätstudie där frågor 

ställdes till 15-åriga elever i Stockholmsområdet kring dryckesvanor och mattintag, och 

där detta ställdes i relation till betygsmedelvärde. Deras metod, 

Principalkomponentanalys för att hantera datainsamlingen av alla komponenter, har 

använts och deras utveckling av hälsosamma/ohälsosamma levnadsvanor har inspirerat 

den här studien. En fråga de ställde var kring hur ofta eleverna brukade äta frukost 

under en skolvecka, det vill säga på vardagarna. (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011.) 

 

4.3. Deltagare 

Gruppen bestod av ett bekvämt ej slumpmässigt urval av elever, två åttondeklasser 

valdes från en grundskola i Mellansverige. Vid tillfället omfattades gruppen av 57 

elever, 29 flickor och 28 pojkar. Eleverna hade haft ämnet Hem- och 

konsumentkunskap under en termin i årskurs sex samt i årskurs åtta, de hade därmed 

färska kunskaper angående kost och måltidsvanor.  

 

4.4. Betyg 

Terminsbetyget för höstterminen 2013 samlades in, det vill säga terminen innan enkäten 

genomfördes. Studieresultaten behövdes för att kunna göra jämförelsen, korrelationen 
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mellan hälsopoäng och studieresultat samt mellan hälsovanor och medelvärdet av 

studieresultaten.  

 

4.5. Procedur 

Enkäten genomfördes under en skoldag med alla elever. Eleverna som var uppdelade i 

två grupper, hade lektioner efter varandra. Uppsatsförfattaren och idrottsläraren 

samarbetade under aktuella lektioner. Lektionerna startade med information om vad 

dagens lektion på 80 minuter skulle innehålla. Eleverna fick först börja med att se en 

cirka tjugo minuters lång film ”Super Size Me”. Filmen handlade om en person som åt 

Supersize måltider på MC Donalds tre gånger per dag och vad kosten gav för effekt på 

hans kropp. Därefter fick eleverna skriva sina namn på enkäterna, för att 

uppsatsförfattaren skulle kunna ta kontakt med vederbörande, ifall några oklarheter 

uppstod och för att kunna koppla samman med studieresultaten. Enkäterna fylldes i 

enskilt, men uppsatsförfattaren fanns till hands om frågor uppstod. Det tog ungefär 20 

minuter att göra enkäten klar. Resten av lektionen ansvarade idrottsläraren för.  

 

4.6. Databehandling och analys 

För att kunna beräkna korrelationen mellan studieresultatet och hälsopoängen har 

Pearssons korrelationskoefficient använts. I studien COMPASS används metoden 

Principalkomponentanalys för att identifiera de olika parametrarna som avgör vilket 

kostmönster som bäst beskrev svaren om hur olika livsmedel konsumerades av 

ungdomarna enligt Kark, Hjern och Rasmussen (2011). De delade in livsmedels-

konsumtionen i tre nyckelkomponenter, traditionell mat, nyttig mat och onyttig mat. 

Olika komponenterna genererade olika poäng. Metoden gjorde att det blev enklare att 

hitta samband mellan parametrarna och dess verkan. COMPASS metod replikerades i 

stora drag vid denna studie. (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011.) Som metod för att 

analysera resultaten har en principalkomponentanalys1 ( 

______________________________________________________________________ 
1.Multivariat data set innebär att analysera flera olika variabler samtidigt. Metoden kan i huvudsak delas 

in i två huvudtyper ordination och klassifikation. Vid ordination sker en sortering av svaren (variablerna) 

och vid en klassifikation grupperas svaren. Metoden skiljer sig från de traditionella metoderna att 

analysera och dessa metoder bygger på olika matematiska sätt att beskriva hur karaktärer både liknar 

och skiljer sig från varandra.  Uppgifterna är hämtade från Miljöstatistik AB, u.d. 
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PCA, Principal Components Analysis) filterfunktionen använts, vilket hör till 

standardmetoderna för att visualisera och beskriva den dominerande strukturen i ett 

multivariat data set 1 där data har en linjär respons. Systemet går ut på att hitta ett 

mönster bland observationerna och hos variablerna, liksom hur observationer och 

variabler förhåller sig till varandra. Exempel på mönster är grupperingar, 

beteendemönster, korrelationsstruktur och avvikare. (Miljöstatistik AB, u.d.) 

 

För att avgöra om kosten eller måltidsvanan, sömnen och den fysiska aktiviteten är 

hälsosam eller mindre hälsosam har information använts utifrån den lärobok som 

eleverna hade i sin undervisning i Hem- och konsumentkunskap (Sjöholm m.fl, 2013). 

Exempel på hälsosamma vanor, är att äta alla måltiderna varje dag, frukost, lunch, 

middag och två till tre mellanmål. Att måltiderna är näringsrika, varierade och ger 

energi. Fortsättning på hälsosamma vanor är, att vara fysiskt aktiv minst 60 minuter 

varje dag och att sova nio timmar per natt.  Exempel på ohälsosamma vanor är att ej äta 

alla måltider varje dag och att dessa är ensidiga och ej ger fullvärdig näring eller 

felaktig energi, avsaknad av fysisk aktivitet och mindre sömn än nio timmar per dygn. 

(Sjöholm m.fl., 2013.) 

 

I PCA analysen har fem olika metoder använts för att få en mera överskådlig bild och 

sammanfatta resultaten i Excel med filterfunktion och autosumma. 

  

4.6.1. Metod för bortfall  

När eleverna svarat utanför svarsmallen, inte alls svarat eller svaret kraftigt avvek på 

något sätt, har ett medelvärde (x), av svaren räknats ut och satts in som ett elevsvar. 

Som exempel saknas ett svar på frågan ”Hur många timmar i snitt sover du per natt 

under skolveckan”. De övriga elevernas svar har adderats och ett medelvärde har 

räknats fram.  

 

4.6.2. Metod för färgsättning  

I resultatdelen symboliserar olika färger, olika hälsovanor från de mest hälsosamma 

vanorna till de mest ohälsosamma vanorna utifrån (Sjöholm m fl. 2013). Grön färg 

symboliserade de mest hälsosamma alternativet, gul färg det hälsosamma alternativet, 
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orange färg det mindre hälsosamma alternativet och röd färg symboliserade det mest 

ohälsosamma alternativet. (Sjöholm m.fl., 2013.)  

 

Som exempel hur färgerna har använts, kan nämnas fråga ett; ”Hur ofta äter du frukost 

på vardagar”? De svarsalternativ som eleven fick var; ”varje dag, 3–4 dagar/vecka, 1–2 

dagar/vecka” och alternativet äter ”aldrig frukost”. ”Varje dag” fick i detta fall en grön 

färg, ”3–4 dagar” fick en gul färg, ”1–2 dagar per vecka” fick en orange färg och 

alternativet ”aldrig” fick en röd färg.  

 

Däremot när det gäller de ohälsosamma vanorna blev färgsättningen motsatt. Som 

exempel fråga elva, ”Hur ofta äter du godis, chips och eller läsk per vecka?” De 

svarsalternativ som fanns var ”6–7 dagar per vecka”, ”4–5 dagar per vecka”, ”2–3 dagar 

per vecka”, ”äter aldrig godis eller läsk”. I detta fall kategoriserades svaren i omvänd 

ordning, de som aldrig åt godis eller mycket sällan fick färgen grön och de som åt godis 

6–7 dagar i veckan fick färgen röd.  

 

4.6.3. Metod för poängsättning 

I nästa steg av PCA användes poängsättning, för att direkt kunna avgöra om elevens 

hälsosamma vanor, per automatik, genererade ett högre studieresultat eller inte. 

  

Poängsättningsmetoden innebar att eleverna maximalt kunde få tre poäng per fråga, 

(förutom middagsmaten). Grön färg innebar tre poäng, gul färg två poäng, orange färg 

en poäng och röd färg gav noll poäng.  

 

När det gällde middagsmaten var frågan mera komplex, eftersom det fanns fem 

delfrågor i samma fråga. 

 

 I frågan ingick hur ofta per vecka eleven åt följande till middag; fisk, kött, vegetariskt 

och potatis, ris eller pasta samt hel eller halvfabrikat. Enligt (Sjöholm m.fl. 2013) ska 

individen äta varierat. Varierat i detta fall har inneburit följande; för tre poäng intag av 

fisk, kött eller vegetarisk 2–3 gånger per vecka och intag av potatis, ris eller pasta 5–7 

gånger/ vecka samt inget intag av hel- eller halvfabrikat. För två poäng har intag fisk, 

kött eller vegetarisk 1,5 eller 3,5 gånger/vecka räknats, intag av potatis, ris eller pasta 
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3–4,5 gånger/vecka samt intag av hel-eller halvfabrikat 0,5–1 gång/vecka. För en poäng 

gäller intag av fisk, kött eller vegetarisk 1 gång eller 4 gånger/vecka, intag av potatis, ris 

eller pasta 2–2,5 gånger/vecka samt intag av hel-eller halvfabrikat 1,5–2,5 

gånger/vecka. För 0 poäng har intag av fisk, kött eller vegetarisk, 0–0,5 gånger 

alternativt 4,5 gånger eller mera, intag av potatis, ris eller pasta 0–1,5 gånger/vecka 

samt hel-eller halvfabrikat 3 gånger/vecka. Maximal poäng på frågan är 15.  För att göra 

poängen jämförbar med övriga parametrar, har två metoder använts. 

 

Metod A. Frukost, lunch och mellanmål kan maximalt ge 6 poäng vardera. För att göra 

middagen jämbördig med de andra måltiderna, delades poängen in i fyra intervaller. 

Den högsta nivån genererade 6 poäng (12–15), därefter 4 poäng (11,5–8,5), 2 poäng (5–

8) och slutligen 0 poäng (0–4,5). Denna indelning av måltidspoängen, A-metod, har 

använts vid en sammanfattning av denna fråga, se 5.1.4 och tabell 4. 

 

Metod B. Har använts i alla andra analyser. För att inte 15 hälsopoäng ska bli för 

dominerande i jämförelse till de andra parametrarna, har poängen halverats. Maximalt 

blir i detta fall 7,5 hälsopoäng.  

 

Hälsopoängsintervall. Det är totalt 11 parametrar som tillsammans gav 33 hälsopoäng, 

med middagsmaten (B), blev den totala summan 40,5 poäng. Den elev som hade den 

lägsta hälsopoängen hamnade på 11,5 och den högsta noteringen hade 32,5. I 

resultatdelen har därför följande intervall valts; 10₋32,5. I PCA analysen delas 

hälsopoängen in i fyra kategorier utefter färgmarkering. Detta innebär att röd, 

ohälsosammaste vanan har intervallet (10–15,5), orange (16–21,5), gul (22–27,5) och 

grön, hälsosammast (28–32,5).   

 

När det gäller reflektionsfrågorna, finns det inget rätt eller fel, det är elevernas egna 

åsikter. Svaren har sammanställt i olika kategorier för att få en tydligare bild av 

elevernas reflektioner. Vid sömn och fysiska aktivitetsfrågor, gäller samma princip vid 

poängsättning som vid kostfrågor, rekommenderat av (Sjöholm m.fl., 2013).  
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4.6.4. Metod för antal hälsovanor  

För att kunna jämföra resultatet med exempelvis undersökningen i COMPASS där 

betygsgenomsnittet jämfördes med antalet hälsovanor. Varje grön kategori som 

representerar tre poäng, räknas till den mest hälsosammaste vanan. När det gäller 

middagsfrågan har antingen maxpoängen 6 (A) och 6₋7,5 (B) räknats som de 

hälsosammaste alternativen. Vid ohälsosamma vanor har eleven färgsatts med röd färg, 

som också innebär 0 poäng, på alla eller flera parametrar. 

4.6.5. Metod för studieresultat  

För att omvandla studieresultatet till poäng, har varje betygssteg ett givet värde. F = 0p, 

E = 10 p, D = 12,5 p, C = 15 p, B = 17,5 p och A = 20 p. Maxvärdet för studieresultatet 

är 340 poäng (inklusive moderna språk). I alla tabeller har betygsvärdet indelats i fyra 

intervaller, första intervallet ligger mellan 101–150, 151–200, 201–250 och slutligen 

251–300. Lägsta noteringen i arbetet är 127,5 och högsta är 300, varför detta intervall 

har använts i studien.  

 

Hälsopoäng har jämförts med studieresultatet. Antalet hälsovanor har jämförts med 

studiemedelvärdet för eleverna, baserat på höstterminen 2013 resultat, för att undersöka 

om samband föreligger.  

 

4.6.6. Sammanfattning av mätmetoder 

För att tydliggöra hälsovanorna har varje grad av vana fått en egen färg, grön = goda 

hälsosamma vanor, gul = hälsosamma vanor, orange = mindre hälsosamma vanor och 

rött = ohälsosamma vanor. I alla fall förutom middagsmaten har hälsopoängen tre, två, 

ett eller noll använts, där tre symboliserar gröna goda hälsovanor, två symboliserar gula 

hälsosamma hälsovanor, ett symboliserar mindre hälsosamma hälsovanor och noll 

symboliserar ohälsosamma hälsovanor. Intervallet för summa hälsopoäng, startar vid 

tio, som är det lägsta noterade värdet och slutar vid 32,5.  

 

Hälsopoäng för frukost, mellanmål och lunch kan maximalt ge sex poäng vardera. 

Middagsfrågan är mera komplex och består av fem delfrågor. Där har två olika metoder 

använts. Den ena metoden (A) ger maximalt sex poäng och den andra metoden (B) kan 

maximalt ge 7,5 poäng. Metoden A, har använts för att ge middagen, samma dignitet 

som övriga måltider, vid sammanfattningen av måltidsvanorna och hälsovanorna, tabell 
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fem. Metod B, har använts vid alla andra analyser, för att kunna avgöra elevernas 

hälsopoäng i relation till studieresultatet.  

 

Betygsintervallerna som gäller i arbetet börjar på 101, som är lägre än den lägsta 

betygsnoteringen 127,5 och slutar på 300 som är den högsta noteringen.   

 

4.7.  Etik 

Rektor på aktuell skola tillfrågades angående genomförandet av studien, samt 

möjligheten att få tillgång till elevernas betyg. Föräldrarna fick innan undersökningen 

skriva under en samtyckesblankett, för att godkänna undersökningen, (se bilaga.1). 

Eleverna skrev sina namn på enkäterna, för att de eventuellt skulle kunna kontaktas vid 

oklarheter och för att kunna jämföra resultatet med elevens studieresultat. Dock går det 

inte att identifiera individer i resultatdelen, utan resultaten presenteras på gruppnivå. 

Alla respondenterna är kodade i undersökningen och fördelade på flickor och pojkar. 

 

5. Resultat 

Syftet med studien var att få svar på följande frågor; ”Hur ser måltidsvanorna och 

kosten ut för eleverna under skolveckan”? ”Hur beskriver eleverna behovet av hälsa, 

sömn och fysisk aktivitet”? ”Vilket samband finns det mellan elevernas hälsovanor 

(kosten och måltidsvanor, sömn och fysisk aktivitet) och deras betyg, samt föreligger 

det någon skillnad mellan flickors och pojkars resultat”? I resultatet kommer svaren på 

de tre undersökta forskningsfrågorna, att presenteras i ordning kost, sömn och fysisk 

aktivitet. Sist en sammanfattande tabell på respektive kategori. Elevernas reflektioner 

presenteras för sig. Resultaten kommer att visualiseras både i text, tabell och figurer. 

Under hela processen har referensen till undersökningen kommit från elevernas egen 

lärobok i ämnet Hem-och konsumentkunskap (Sjöholm m.fl., 2013.) 

 

5.1. Kost och måltidsvanor 

Nedan presenteras alla resultat som handlar om kost, måltidsvanor, måltider och dess 

variation, betyg, samt elevernas kunskaper inom ämnet. 

 

 



 21 

5.1.1. Frukost 

Tabell 1 

 Frekvens frukost och frukostvariationer, uppdelat på flickor och pojkar. Tabellen redovisar resultaten i 

procent. Det är 57 elever, 29 flickor och 28 pojkar  

Hälso 
vana

Flickor % Pojkar % Flickor % Pojkar %

Varje vardag 86 75
Stor 
variation 14 11

3-4 d/vecka 10 18
Medelstor 
variation 48 32

1-2 d/vecka 0 7
Ensidig 
frukost 34 57

0 d/vecka 3 0
Aldrig 
frukost 3 0  

 

Av klassens 57 elever i tabell 1 var det cirka 81 % (46 elever), som åt frukost varje 

vardag, Av dessa 46 elever, var det den medelstora frukostvariationen, som dominerade 

bland flickorna och den ensidiga frukosten, som dominerade hos pojkarna. Stor 

variation på frukosten åts av fyra flickor och tre pojkar.  

 

5.1.2. Skollunch 

Tabell 2 
Frekvens skollunch, uppdelat på flickor och pojkar. Tabellen redovisar resultaten i procent. Det är 57 

elever, 29 flickor och 28 pojkar 

Hälso-
vana Dagar/vecka Flickor % Pojkar %

4-5 93 82

2-3 7 14

1 0 0

0 0 4  
 

 

I tabell 2 var det 50 elever, 88 % som åt skollunch varje dag eller nästan varje dag, 27 

flickor och 23 pojkar. Det var 2 flickor och 4 pojkar som åt lunch 2–3 dagar per vecka. 

En pojke avstod skollunch.  
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Alternativ till skollunchen. Vad åt eleverna som alternativ till lunchen? Eleverna svarade 

smörgås, gröt, frukt, bröd, yoghurt, godis, inget, pizza, sallad, macka eller köper på 

grillkiosk eller vänta tills eleven kommit hem. 

 

5.1.3. Mellanmål 

Tabell 3 
Frekvens mellanmål per dag. Uppdelat på flickor och pojkar. Tabellen redovisar resultaten i procent. Det 

är 57 elever, 29 flickor och 28 pojkar  

Hälso-
vana Mellanmål/dag Flickor % Pojkar % 

  2–3 10 11 

  1–2 31 0 

  1 52 71 

  0 7 18 
        
Dominerande i tabell 3, är ett mellanmål per dag hos både flickor och pojkar, 15 flickor 

och 20 pojkar. 12 % avstår helt från att äta mellanmål, två flickor och 5 pojkar. 

 

Hur ofta äter eleven frukt varje vecka, hur ofta äter eleven grönsaker och rotfrukter till 

sin måltid?  
 

 
 Figur 1. Intag av frukt per vecka och av grönsaker till måltider under skolveckan. Resultatet visas i 

antal dagar per vecka som aktuellt livsmedel förtärs. Uppdelade på flickor och pojkar samt alla. 57 elever, 

29 flickor, 28 pojkar.  
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Se figur 1. Det var större andel flickor som åt frukt och grönsaker 6–7 dagar per vecka 

än vad pojkar gjorde. Det var fler pojkar än flickor som helt avstod från frukt och 

grönsaker varje vecka.  

 

5.1.4. Middag 

Eleverna fick svara på frågan hur många gånger i veckan som de åt följande till middag, 

fisk, kött, vegetariskt, potatis, pasta och ris samt hel eller halvfabrikat.  

 

Tabell 4 
Frekvens fisk, kött, vegetariskt och potatis, ris eller pasta samt intag av hel-halvfabrikat till middag varje 

vecka. Resultatet redovisas i antal. Uppdelad på flickor och pojkar. Det är 57 elever, 29 flickor och 28 

pojkar 

2−3 1,4 och 3,5 1 och 4 0−0,5 och 4,5

Parameter Hälsopoäng → 3 2 1 0
Flickor 4 6 14 5
Pojkar 9 5 12 2
Flickor 10 7 4 8
Pojkar 11 4 4 9
Flickor 2 1 7 19
Pojkar 1 0 4 23

5−7 3−4,5 2−2,5 0−1,5
Flickor 17 10 2 0
Pojkar 12 10 3 3

0 0,5−1 1,5−3 3,5
Flickor 13 7 7 2
Pojkar 14 11 1 2

Antal gånger till middag varje 
vecka
Hel-och 
halvfabrikat

Antal gånger till middag varje 
vecka

Fisk

Kött

Vegetarisk

Antal gånger till middag varje 
vecka
Potatis, Ris, 
Pasta

 
 

Tabell 4 Visar att skillnaden mellan flickor och pojkar var marginell. Något utmärkande 

var att flickor åt mera vegetariska alternativ. 
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Sammanfattning frukost, lunch, mellanmål och middag i relation till betyg 

Tabell 5 
Sammanställning av hälsopoängen från frukost, lunch, mellanmål och middag i jämförelse med betyg. 

Uppdelat på flickor och pojkar. Resultatet redovisas i antal. Maxpoäng är 24, fördelade jämt mellan 

frukost, lunch, middag och mellanmål.  57 elever, 29 flickor, 28 pojkar  

Hälsopoäng Elever 101–150 151–200 201–250 251–300 Antal

Flickor 0
Pojkar 0

Flickor 2 2
Pojkar 4 4 2 10

Flickor 3 10 7 20
Pojkar 2 5 9 1 17

Flickor 3 4 7
Pojkar 1 1

19–24

Intervall studieresultat

0–6

7–12

13–18

 

I tabell 5 hade majoriteten av de 57 eleverna, 65 % 13–18 hälsopoäng, varav 34 % 

flickor och 32 % pojkar. I betygsintervallet 251–300, dominerade flickorna med 37 %, 

pojkarna hade 18 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Tabell 6 
Frekvens, antal gånger per vecka som eleven äter snabbmat eller godis, chips och läsk. Resultatet är 

redovisat i antal dagar per vecka och antal hälsopoäng för respektive kategori. Färgerna representerar 

graden av hälsovana från grönt den mest hälsosamma hälsovanan till rött den mest ohälsosamma 

hälsovanan.  Tabellen är uppdelad på flickor och pojkar. Det är 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar. (P= 

förkortning för poäng, d= förkortning för dagar, v= förkortning för vecka) 

Pizza, hamburgare eller pommes frites

Elever
0 dagar          

= 3 p
2−3 dagar                

= 2 p
4−5 dagar            

= 1 p
6−7 dagar                

= 0 P Antal

Flickor 16 4 9 0 29
Pojkar 8 1 17 2 28

Godis, chips eller läsk

Elever
0 dagar            

= 3 p
2−3 dagar          

= 2 p
4−5 dagar                

= 1 p
6-7 dagar          

= 0 P Antal

Flickor 9 1 18 1 29
Pojkar 2 0 19 7 28  

Enligt tabell 6 var det 55 % av flickorna och 28 % av pojkarna som avstod från pizza, 

hamburgare och pommes frites. Däremot var det 61% av pojkarna och 32 % av 

flickorna som åt pizza, hamburgare och pommes frites 4–5 dagar i veckan. 

 Att konsumera godis, chips eller läsk 4–5 dagar/vecka gjorde 62 % av flickorna och 68 

% av pojkarna. 31 %av flickorna och 7 % av pojkarna avstod helt från godis, chips eller 

läsk 
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Tabell 7 
Intag av snabbmat och godis, chips eller läsk, dessa två parametrar kunde max ge 6 hälsopoäng.  

Vid jämförelse med elevernas betyg och dessa två parametrar, som var indelade i fyra hälsointervaller 

och har jämförts med fyra betygsintervaller. Resultatet redovisas i antal. Fördelade på flickor och pojkar. 

Totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar  

Hälsopoäng 0,1     
Betygsvärde            

101-150

Hälsopoäng  2, 3     
Betygsvärde         

151-200

Hälsopoäng  4,5     
Betygs värde                 

201-250

Hälsopoäng 6,       
Betygsvärde                  

251- 300  Antal

Flickor 0 2 3 4 9

Pojkar 0 7 4 0 11
Vid jämförelse med hälsovanorna och betygsvärdet, tabell 7, stämmer korrelationen för 

20 av de 57 eleverna.  Av flickorna är det 14 % som hade de hälsosammaste 

hälsovanorna och högsta betygsvärdet. Bland pojkarna var det 25% där de mindre 

hälsosamma hälsovanorna dominerade och ett betygsvärde på 151–200. Resten av 

eleverna hade antingen ett lägre betyg gentemot ett högre hälsopoäng eller högre betyg 

gentemot lägre hälsopoäng. 
 

5.1.5. Sammanfattning av alla måltidsvanor, hälsopoäng och studieresultat 

När det gäller de sammanlagda parametrarna, frekvens att äta frukost varje vardag, 

frukostvariationerna, antal skolluncher och mellanmål, att äta frukt, grönsaker och 

rotfrukter till varje måltid och varierad middag samt den totala konsumtionen av 

snabbmat och godis, läsk eller chips. Tillsammans har dessa parametrar genererat totalt 

31,5 hälsopoäng. Lägsta noteringen av hälsopoängen blev 11,5 och högsta noteringen 

var 25,5, snittet blev 19,4 per elev. Studiemedelvärdet i gruppen är 225, lägsta 

noteringen av studieresultatet är 127,5 och högsta studieresultatet var 300. 
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Tabell 8 
Visar de sammanlagda kostvanornas hälsopoäng i relation till studieresultaten, max hälsopoäng blev 

31,5. Resultatet visas i antal. Uppdelade på flickor och pojkar, totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar 

 

  

Höga 
hälsopoäng och 
höga 
studieresultat 

Mellanhöga 
hälsopoäng och 
mellanhöga 
studieresultat  

Lägre 
hälsopoäng och 
lägre 
studieresultat 

Lägsta 
hälsopoäng och 
lägsta 
studieresultat 

Antal samma 
nivå av 
hälsopoäng och 
studieresultat 

 

      
 

Flickor 5 12 0 0 17  

Pojkar 0 11 3 0 14  

      
 

  
Övriga 
kombinationer 

Högre 
hälsopoäng och 
lägre 
studieresultat 

Lägre 
hälsopoäng och 
högre 
studieresultat 

  

 

      
 

Flickor 12 5 7 
  

 

Pojkar 14 9 5 
  

 
 

Tabell 8 visar att drygt 54 % av eleverna har samma nivå av hälsopoäng och 

studieresultat. Ett högre studieresultat än vad hälsopoängen motsvarar, hade 21 % av 

gruppen. Ett lägre studieresultat än vad hälsopoängen motsvarar, hade 24 % av gruppen.  

 

5.1.6. Reflektionsfrågor 

På enkätfrågan; ”Vad vet du om kostens betydelse för din hälsa och studieresultat?”,  

var det 24 flickor och 11 pojkar, som visste mycket om vilken betydelse rätt kost hade 

för studieresultatet, de kunde även motivera sina åsikter. Enklare förklaringar från fem 

av flickorna och sex av pojkarna. Resterande av pojkarna svarade fåordigt, eller inte alls 

på frågan. Tre av reflektionerna från eleverna, citerat; ”Om man inte äter vissa måltider 

eller knappt äter något så blir man trött. Om man bara äter en massa socker så blir 

individen pigg för en stund, men sedan ett stort sockerfall som gör personen trött, vilket 

är inte bra alls”, ”I grönsaker och i vissa livsmedel, finns mineralämnen och vitaminer 

som kroppen behöver, samt energi”. ”Äta rätt är bra, för att få bra hälsa”.  

 

Nästa reflektionsfråga, ”Vad gör du för att få mera ork när du gör läxor/pluggar inför  

prov osv? Av 57 elever varav 29 flickor och 28 pojkar svarade, 2 flickor och 12 pojkar, 

att de gjorde ingenting utan bara pluggade. Av dessa var det en pojke som både spelade 

spel och pluggade med en kompis samt en flicka som pluggade med en kompis. Resten 
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av eleverna åt eller drack mellanmål de flesta nyttigt, ett fåtal drack läsk och åt godis, 

många av de som tog sig ett mellanmål gjorde det i kombination av att lyssna på musik, 

fysisk träning, vila eller spela spel.  

 

5.1.7. Sammanfattning av hälsovanor när det gäller alla måltidsvanor 

Tabell 9 
Visar hur många elever som har från ohälsosamma vanor, längst till vänster med rött markerat till goda 

hälsosamma hälsovanor, längst till höger i grönt markerat, inom alla måltider. Resultatet redovisas 

antal. Uppdelad på flickor och pojkar. Totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar  

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar
0 9 4 15 18 4 6 1

Goda hälsosamma Ohälsosamma vanor -- Mindre hälsosamma Hälsosamma vanor       

 
Tabell 9 visar att den dominerande vanan hos flickor är hälsosamma vanor, 32 % och 

hos pojkar är den dominerande vanan minde hälsosam med 26 %.   

  

5.2. Sömn och vakenhet under skolveckan 

Nedan redovisas resultaten angående timmar sömn per natt och vakenhet under dagtid.  

 

Tabell 10 
Antal timmar per natt som eleven sover under skolveckan. Resultaten redovisas i antal och procent. 

Uppdelade på flickor och pojkar. Totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar 

 

Hälsovana
Sömn/ natt 4-6,5 tim 7-7,5 tim 8-8,5 tim 9 tim Antal 

Flickor 6 13 10 0 29

Pojkar 7 11 7 3 28

Antal 13 24 17 3 57
Procent 23% 42% 30% 5% 100%  
 

Det var 5 % av eleverna som sov nio timmar per natt, alla tre pojkar. De flesta i 

gruppen, 42 %, sov 7–7,5 timmar per natt. Det var nästan en ¼ av eleverna som sov 6, 5 

timmar eller mindre per natt, sex flickor och sju pojkar. 
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Tabell 11 
Visar hur eleven upplevde sin vakenhet under skoldagen i relation till hur många timmar per natt som 

eleven sov. Av tabellen framgår att några kände sig pigga och alerta hela dagen, några hade 

trötthetsperioder under dagen, en del av dessa hade flera trötthetsperioder. Resultaten redovisas i antal. 

Uppdelade på flickor och pojkar. Totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar  

Antal 
timmar 
sömn/natt Antal elever 

Pigg och 
alert hela 
dagen

Trött på 
mor 
gonen

Trött före 
lunch

Trött på 
efter 
middagen

Trött en 
period

Trött två 
perioder

Trött tre 
perioder

Flickor 6 0 5 3 4 1 3 2
Pojkar 7 2 3 1 1 2 0 1

Flickor 13 2 9 8 7 3 6 3
Pojkar 11 0 7 3 4 7 2 1

Flickor 10 1 9 0 2 7 0 2
Pojkar 7 1 2 0 1 1 0 1

Flickor 0 0 0
Pojkar 3 2 1

4- 6,5

7-7,5 

8-8,5

9
 

Det var 14 % av hela gruppen, som var pigga och alerta hela dagen. Morgontrötta var 63 

% av eleverna, varav 40 % flickor och 23 % pojkar. Trötta en period till tre perioder 

under en skoldag, var 73 %, varav 47 % är flickor och 26 % är pojkar. 
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Tabell 12  
Visar hur studieresultat påverkas av morgontrötthet respektive ej morgontrötthet. En korrelation mellan 

antal timmars sömn per natt och studieresultat. Resultatet redovisas i antal. Uppdelade på flickor och 

pojkar. Totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar 

Timmar

Studie-  
resultat    

Morgon-   
trött

Ej 
morgon-      

trött
Morgon-   

trött

Ej 
morgon-      

trött
Morgon-   

trött

Ej 
morgon-      

trött
Morgon-   

trött

Ej 
morgon-      

trött

Flickor
Pojkar 1 1

Flickor 2 1
Pojkar 1 2 3 2 1

Flickor 3 3 3 6
Pojkar 1 3 3 1 2 3 1

Flickor 4 3 4
Pojkar 2 1
Summa 7 5 15 10 14 3 1 2

100-150

151-200

201-250

251-300

4-6,5 7-7,5 8-8,5 9

 

Tabell 12 Av morgontrötta flickor var det 14 %, som låg i det högsta betygsintervallet 

och bland pojkarna var det knappt 4 % som låg på samma nivå. Skillnaden är minimal 

mellan morgontrötta och ej morgontrötta elever resultatmässigt. 

 

5.2.1. Sammanfattning av sömn per natt, hälsopoäng, hälsovanor och betyg 

En översikt i gruppen angående hälsovanor och hälsopoäng när det gäller antalet timmar 

per natt som eleverna sov under skolveckan.  

 

Tabell 13 
Sammanfattning av elevernas hälsovanor och hälsopoäng i samband med sömn per natt. Resultatet visas 

i antal. Uppdelade på flickor och pojkar. 57 elever, 29 flickor och 28 pojkar 
                

Ohälsosamma vanor  
Mindre hälsosamma 

vanor  Hälsosamma vanor        
Goda hälsosamma 

vanor 
Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

5 7 14 11 10 7 0 3 
 

Det var 65 % av eleverna som hade mindre hälsosamma till ohälsosamma hälsovanor 

när det gällde sömnen, varav 33 % av flickor och 32 % av pojkar. Det var 35 % av 
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gruppen som hade hälsosamma, till goda hälsosamma vanor, när det gäller antalet 

timmar, som eleverna sov under skolveckan, fördelade lika på flickor och pojkar.   

 

Tabell 14 
Sammanfattning mellan antal timmar sömn per natt i relation till betyg. Betygsnivån 201–250 

dominerade bland alla elever oavsett hur många timmar per natt de sov. Ingen av eleverna i kategorin 

upp till 6,5 timmar per, natt nådde den högsta betygsnivån. Resultatet redovisas i antal, uppdelat på 

flickor och pojkar. 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar 

Antal 
timmar 
sömn/natt Antal elever 

Betyg       
101-150

Betyg         
151-200

Betyg   
201-250

Betyg         
251-300

Flickor 5 0 2 3 0
Pojkar 7 0 3 4 0

0 5 7 0

Flickor 14 0 1 6 7
Pojkar 11 2 5 4 0

2 6 10 7

Flickor 10 0 0 6 4
Pojkar 7 0 0 5 2

0 0 11 6

Flickor 0 0 0 0 0
Pojkar 3 0 1 1 1

0 1 1 1

→ 6,5

7-7,5 

8-8,5

9

 

  

5.3. Fysisk aktivitet 

Den sista forskningsfrågan presenteras nedan, gällande den fysiska aktiviteten och vad 

elever gör för att kunna studera bättre inför prov, samt vilka fysiska aktiviteter eleven 

utfört under skolveckan, utöver idrotten i skolan. 
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Tabell 15 
Visar hur många fysiska pass och längd på passen som eleven tränade per vecka. Resultatet redovisas i 

antal. Uppdelade på flickor och pojkar.  57 elever, 29 flickor och 28 pojkar.                                             

4–7 2,5–3,5 1–2 0–0,5 Antal

Flickor
60 eller mer 11 9 3 0 23

40–59 2 1 3

20–39 1 1 2

0–19 1 1

Pojkar
60 eller mer 6 7 6 0 19

40–59 0

20–39 1 1 2

0–19 2 4 6

Antal pass/vecka

Tid i minuter/ pass

 
I tabell 15 var det 71 % av gruppens 57 elever som utförde minst 60 minuter fysisk 

aktivitet vid varje pass per vecka. I snitt tränade den gruppen, 94 minuter per pass. Av 

dessa var 19 % flickor, som tränade fyra till sju pass per vecka, och av pojkarna var det 

10 %, som tränade samma mängd. Det är knappt 9 % som tränade från 0–19 minuter 0 – 

0,5 gånger i snitt/vecka, varav 2 % flickor och 7 % pojkar.  
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5.3.1. Sammanfattning sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsovanor. 

Tabell 16 
Visar hur många elever som har från ohälsosamma vanor, längst till vänster med rött markerat till goda 

hälsosamma hälsovanor, längst till höger i grönt markerat, gällande fysisk aktivitet, antal 

träningstillfällen per vecka och tid.. Resultatet redovisas antal. Uppdelad på flickor och pojkar. Totalt 57 

elever, 29 flickor, 28 pojkar  

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar
2 5 2 3 14 14 11 6

Ohälsosamma vanor Mindre hälsosamma 
vanor 

Hälsosamma vanor       Goda hälsosamma 
vanor

 
Tabell 16 visar, att av gruppens 57 elever är det 50 % som har hälsosamma vanor. Fler 

pojkar än flickor hade ohälsosamma vanor. 

 

5.4. Studieresultat, korrelationskoefficienten, hälsovanor och hälsopoäng  

Först presenteras korrelationskoefficienten i grafer, därefter kommer de övriga 

resultaten att presenteras i  tabeller.  

 

 för hela gruppen, uppdelat på flickor och pojkar. Resultaten kommer att visas i grafer, 

därefter kommer de övriga resultaten att presenteras. Korrelationskoefficienten är för 

alla 0,385, för flickor 0,222 och för pojkar 0,085. 

 
Figur 2. Redovisar korrelationskoefficienten för hela gruppen, uppdelad på flickor och pojkar. 

De tvåfärgade markeringarna representerar flickor och de enfärgade pojkar. Koefficienten är för hela 

gruppen är 0,385. Totalt 57 elever, 29 flickor, 28 pojkar. 
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Figur 3. Visar korrelationskoeffcienten för flickor var 0,222, 29 flickor.  

 

 
Figur 4. Visar korrelationskoeffcienten för pojkar, 0,085, 28 pojkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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5.4.1. Sammanfattning sambandet studieresultat och hälsopoäng 

 

Tabell 17 
Sammanfattning av sambandet mellan studieresultat och hälsopoäng för alla parametrar inräknade inom 

kategorierna måltidsvanor, sömn och fysisk aktivitet. Redovisas i antal, uppdelat på flickor och pojkar. 57 

elever, 29 flickor och 28 pojkar 

 
         

  

Lägsta 
hälsopoäng och 
lägsta 
studieresultat 

Lägre 
hälsopoäng och 
lägre 
studieresultat 

Mellanhöga 
hälsopoäng och 
mellanhöga 
studieresultat  

Höga hälsopoäng 
och höga 
studieresultat Summa 

Studieresultat 100–150                   151–200 201–250 251–300 
 Hälsopoäng 10–15,5 16–21,5 22–27,5 28–32,5   

Flickor 0 1 12 7 20 
Pojkar 0 4 7 0 11 

      
   

Högre 
hälsopoäng och 
lägre 
studieresultat 

Lägre 
hälsopoäng och 
högre 
studieresultat 

 

        
Flickor  

  
6 3 9 

Pojkar     7 10 17 
 

Tabell 17 visar att korrelation finns i 54 % mellan hälsopoäng och studieresultat.  

 

Tabell 18 
Hälsovanornas överensstämmelse mellan hälsopoäng och studieresultat. Resultatet redovisas i antal 

poäng, totalt 57 elever. 
 

Hälsovana
Hälsopoäng 10-15,5 16-21,5 22-27,5 28-32,5
Studieresultat 125-150 151-200 201-250 251-300

Korrelation 0 5 19 7  
Tabell 18 visar att 33 % av gruppens 57 elever har hälsosamma vanor och ett 

studieresultat i nivå med dem.    
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om kosten, sömnen och fysisk aktivitet har någon 

betydelse för eleverna och deras studieresultat, i form av betyg i grundskolan.  

De frågor som ställdes var:  

• Hur ser måltidsvanorna och kosten ut för eleverna under skolveckan?  

 

• Hur beskriver eleverna behovet av hälsa, sömn och fysisk aktivitet? 

 

• Vilket samband finns det mellan elevernas hälsovanor (kosten och måltidsvanor, 

sömn och fysisk aktivitet) och deras betyg och föreligger det någon skillnad 

mellan flickors och pojkars resultat? 

 

Det sista som redovisades i resultatdelen, handlar om hypoteserna stämmer, enligt 

tidigare forskning, att ju högre hälsopoäng desto högre betyg (alla mina källor stödjer 

detta). 

 

De flesta resultaten i studien visar att det är betydelsefullt för eleverna att skaffa sig 

goda hälsovanor. Hälsovanorna blev indelade i fyra intervaller och studieresultatet är 

indelade i fyra intervaller. I tabell 17 framgick det att i 54 % av fallen, så stämde nivån 

mellan hälsopoäng och studieresultat det vill säga att höga hälsopoäng gav även höga 

studieresultat, att mellanhöga hälsopoäng gav mellanhöga studieresultat samt att lägre 

hälsopoäng ger lägre studieresultat. Det var 23 % av klassens 57 elever som hade högre 

hälsopoäng och lägre studieresultat och lika många som hade lägre hälsopoäng och 

högre studieresultat. Detta betyder att gruppen som hade lägre hälsopoäng och högre 

studieresultat skulle kunna få ännu högre studieresultat genom att förbättra sina 

levnadsvanor.  

  

6.1. Resultatdiskussion 

I denna del kommer jag att jämföra mina resultat med tidigare forskning inom området. 
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6.1.1. Måltidsvanor 

Enligt tabell fem så finns det 19 % (11 elever) flickor i det högsta intervallet för 

studieresultat, dessa flickor har hälsosamma till goda hälsosamma vanor. Motsvarande 

siffror för pojkar är 2 % (1 elev).  

 

6.1.2. Sömn och vakenhet under skolveckan 

Enligt Umeåforskaren Gerald Nordlund (2008) kom han fram till i sin studie, att 

kvällsmänniskorna hade det tuffare i dagens skola i Sverige. De missgynnades av tidig 

skolstart och hade sämre betyg generellt än de som var morgonpigga. Att pojkarna 

missgynnades mest eftersom det var fler pojkar än flickor som var kvällsmänniskor. 

Enligt min studie så stämmer ej det resultatet på den undersökta gruppen 57 elever, 29 

flickor och 28 pojkar. Av hela klassen så var det 40 % av flickorna som var 

morgontrötta och 23 % av pojkarna. Skillnaderna i betyg var marginella mellan de 

morgontrötta och ej morgontrötta eleverna.  

 

Vid jämförelse i flickgruppen så var det 79 % morgontrötta (23 elever) av flickorna och 

vid jämförelse i pojkgruppen var 46 % (13 elever) trötta på morgonen av pojkarna. Av 

flickorna var det 21 % (6 elever) som ej var trötta på morgonen och av dessa 6 elever 

var det 50 % (3 elever) som var pigga och alerta hela dagen. Av pojkarna var det 54 % 

(15 elever) som ej var trötta på morgonen och av dessa 15 elever var det 33 % (5 elever) 

som var pigga och alerta hela dagen.  Det betyder att 37 % (21 elever) är morgonpigga 

och 63 % (36 elever) är morgontrötta. I snitt sover både flickorna och pojkarna i 

gruppen 7–7,5 timmar per natt.  

 

Av de tolv elever som sover mindre än 6,5 timmar per natt var det fem flickor och sju 

pojkar, av dessa var det fyra flickor och fem pojkar som har mindre hälsosamma vanor 

(orange färg) samt en flicka som hade hälsosamma vanor (gul färg) och två pojkar som 

hade ohälsosamma vanor (röd färg). Betygsmedelvärdet hos flickorna i den här gruppen 

var 214 och hos pojkarna 170.  
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6.1.3. Fysisk aktivitet 

Enligt (Kark, Hjern & Rasmussen, 2011) var det skillnad på studieresultatet mellan 

flickor och pojkar samt på vilken nivå den fysiska aktiviteten ägde rum. De 

studieresultaten fick de elever som hade medelhög aktivitet, i deras studie så hade 

flickor ett medelvärde på studieresultatet 212,2 och pojkarnas medelvärde var 189,8.  

Motsvarande värden i den här studien blev på den medelhöga nivån av fysisk aktivitet, 

flickor 229 och pojkar 209. Ett resultat stämde med Kark, Hjern & Rasmussen (2011) 

att pojkar på hög fysiskt aktivitet hade ett lägre medelvärde 220,11 än pojkar på 

medelhög aktivitet.   

 

6.1.4. Studieresultat, hälsovanor och hälsopoäng  

Mycket förvånande är resultatet för pojkar (7 elever) som har låg fysisk aktivitet med 

många röda hälsovanor, ändå kan ha ett medelvärde på 236. Samma gäller flickor (2 

elever) på samma fysiska träningsnivå fick ett medelvärde på 249, de hade följande 

studieresultat, 300 och 197,5.  

 

6.2. Eventuella felkällor 

Hälsopoäng, hälsovanor och betygsintervaller 

I Principalkomponentanalysen, i första omgången så jag slog samman de två sämsta 

hälsovanorna med de lägsta hälsopoängerna, rött och orange resultat till att gälla 10–

19,5 hälsopoäng och fick representera betygsintervallet 125–200, nästa steg hälsopoäng, 

gul färg, 20–25 hälsopoäng som fick representera betygsintervallet 201–250, sista 

steget, grön färg motsvarade 25,5–30,5 hälsopoäng och representerade betygsintervallet 

251–300. Detta system synliggjorde de goda hälsosamma vanorna till de mest 

ohälsosamma vanorna. Jag fick dock konstruktiv kritik att jag slagit ihop två vanor och 

att betygsintervallet mellan de olika betygsstegen var olika stora. Ändrade villkoren för 

hälsovanorna och betygen till samma intervall i båda grupperna. Detta medförde att 

tydligheten i resultatet minskade vilket föranledde en viss besvikelse för mig.   

 

Filmen ” Supersize” 

Att filmen visades före enkäten kan ha gjort att eleverna blev påverkade av filmen och 

svarade annorlunda.  
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Enkätfrågor 

Med facit i hand, för att underlätta datahanteringen och analysen av enkätsvaren, hade 

enbart fasta svarsalternativ varit att föredra. Att frågorna mera tydligt visat, att det 

enbart gällde deras vanor måndagar till fredagar. I en del fall har eleverna besvarat 

frågorna, enligt femdagarsvecka och i en del fall sjudagarsvecka. Vissa frågor saknade 

nummer, det hade underlättat, att alla frågor hade haft nummer. Det hade även varit 

väldigt underlättande vid analysen, om jag hade kodat flickor och pojkar var för sig och 

ej blandade som jag har gjort i detta fallet.  

   

Bekvämlighetsurval  

Gruppen har haft ämnet hem- och konsumentkunskap i årskurs sex och årskurs åtta 

varav de hade färska kunskaper inom kost, sömn och fysisk aktivitet.  

 

Hem- och konsumentkunskapsbok 

Elevernas egen lärobok inom ämnet Hem-och konsumentkunskap, har använts som 

referenskälla när det gäller att bestämma kriterierna för de olika parametrarna. Boken 

bygger bland annat på rekommendationer från Livsmedelsverket. Exempelvis står det i 

läroboken att eleverna bör äta varierad kost genom tallriksmodellen, kostcirkeln och de 

fem kostråden från Livsmedelsverket, för att förstå budskapet. Jag som sätter kriterierna 

fick själv bestämma, vad som ska gälla vid de olika parametrarna, utifrån de fakta som 

fanns i läroboken.  

  

6.3. För framtida forskning 

Givetvis behövs en större population av individer i en studie, för att det ska kunna dras 

mera bestämda slutsatser.  

 

6.4. Slutsatser 

Enligt den gjorda studien, kan man se en tendens att det ger bättre förutsättningar att nå 

ett högre studieresultat, när eleven har sunda levnadsvanor. Följaktligen kan de elever 

som har låga hälsopoäng och låga betyg, hjälpa sig själva genom att bryta sina 

levnadsmönster och skaffa sig sundare vanor och förbättra möjligheten till ett högre 

betyg. Det fanns elever i studien, som hade ovanligt höga betyg utifrån sina hälsopoäng, 
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även den gruppen, tjänar på att investera i bättre hälsovanor, för att få må bättre under 

tiden som eleven studerar.  

 

Enligt studien verkar det som att pojkar överlag äter sämre kost men ändå i många fall 

uppnår höga studieresultat. Flickorna däremot har överlag bättre hälsovanor, men verkar 

ändå få lägre utdelning beträffande studieresultat. 

 

En fråga jag ställer mig efter detta arbete är om vi lärare är rättvis i bedömning mellan 

flickor och pojkar.  
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8. Bilagor 

1. Tillåtelseunderlag till föräldrarna för att få genomföra undersökningen 

2. Enkäten 

3. Parametrarna vilka värden som gäller inom respektive kategori 
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 Tillåtelseunderlag inför ett Examensarbete på XXXXX skola                             2014-02-20 Bilaga 1  
 
                                                                                                                                        Anita Säfbom  
 
Hej!  
Jag heter Anita Säfbom och arbetar som Hem-och konsumentkunskapslärare på XXXskolan 
och är nu tjänstledig för studier. Under vårterminen kommer jag att göra ett 
examensarbete som handlar om kostens betydelse för studieresultatet. Det kommer att 
ingå enkäter, diskussioner och att se en film. Några av eleverna kommer jag att vilja 
intervjua för att få ett bättre underlag i min studie.  
 
I mitt skrivna arbete kommer det att stå att undersökningen är gjord på en skola i mellan 
Sverige, målgrupp årskurs åtta. Eleverna kommer att vara anonyma i studien och de 
kommer inte att få något extra arbete, några av eleverna kommer att intervjuas.  
 
Examensarbetet kommer att vara helt neutralt och ingen kommer att veta vilka som utgör 
underlaget i mitt arbete. Det är planerat att genomföras vecka 10 och vecka 11 med 
startdatum den 4:e mars om inget oförutsett händer. Samtidigt som mitt projekt pågår så 
kommer elevernas idrottslärare att ha en egen uppgift till klasserna.  
 
Jag skulle därför vilja be om er tillåtelse att det är ok att jag får genomföra 
mitt projekt med just ert barn som ingår i årskurs åtta. Har du frågor så är 
du välkommen att maila mig på anita.safbom@XXXXX.com  
�
�…………………………………………………………………………………………………………… 
LÄMNAS måndag den 3e mars i Sandras fack i lärarrummet. Tisdag den 4e 
mars börjar projektet. Hinner Du lämna fredag den 21a februari så är det 
suveränt. JA, det är ok att mitt barn ingår i Anita Säfbom studie. 
 
  
Elevens Namn  
 
____________________________________________________________Klass 8A Klass 8B 
Underskrift Målsman 
 
 ____________________________________________________________Datum  
 
 
 
Om INTE DET ÄR OK, var vänligtag kontakt med Anita Säfbom, på 

anita.safbom@XXXXX..com 
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Enkät undersökning - underlag till ett examensarbete          Bilaga 2 (1/4)
Namn: ______________________________________Klass_________

1. Hur ofta äter du frukost på vardagar?

Varje dag

3-4 dagar /vecka

1-2 dagar/vecka

Äter aldrig frukost

2. Vad äter du till frukost? 

Gröt

Fil, flingor, yoghurt

Mjölk och smörgås

Äter aldrig frukost

Annat:________________________

3. Hur ofta äter du din skollunch? 

4-5 dagar per vecka? 

2-3 dagar /vecka

1 dag/vecka

Äter aldrig skollunch

4. Om du inte äter skollunch, 
vad äter du istället? 

5. Brukar du äta mellanmål? 

Ja varje dag 2-3 st

Ja, varje dag 1-2 st

Ja, ett mellanmål per dag

Äter aldrig mellanmål
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6. Vad äter du till mellanmål          Bilaga 2 (2/4)
Frukt, grönsaker, yoghurt, smörgås

Glass, godis

Äter aldrig mellanmål

Annat

7. Hur ofta äter du frukt? 

6-7 dagar / vecka

4-5 dagar /vecka

2-3 dagar/ vecka

Äter aldrig frukt

8. Hur ofta äter du grönsaker/rotfrukter till din måltid

6-7 dagar / vecka

4-5 dagar /vecka

2-3 dagar/ vecka

Äter aldrig grönsaker/rotfrukter

9. Hur ofta per vecka äter du till middag följande? 

Fisk

Kött

Vegetariskt

Potatis, pasta eller ris. 

Halv/helfabrikat

10. Hur ofta äter du pizza, hamburgare eller pommes? 

6-7 dagar / vecka

4-5 dagar /vecka

2-3 dagar/ vecka

Äter aldrig pizza, hamburgare eller pommes. 
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11. Hur ofta äter du godis, chips och eller /läsk?       Bilaga 2 (3/4)
6-7 dagar / vecka

4-5 dagar /vecka

2-3 dagar/ vecka

Äter aldrig godis, chips eller läsk

12. Hur mår du under skoldagen? 

Jag känner mig pigg och alert hela dagen

Jag känner mig trött på morgonen

Jag känner mig trött innan lunch

På eftermiddagen är jag trött 

Annat

13. Hur många timmar i snitt sover du per natt under skolveckan? 

______________________________________________________

14. När du har ätit frukost är det lättare att följa med i skolan? 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

Äter aldrig frukost

15 Vad vet du om kostens betydelse för din hälsa och för ditt 
studieresultat? 

16 Vad gör du för att få mera ork när du gör läxor/pluggar inför prov osv? 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! Med vänlig hälsning Anita Säfbom 

OBS! Fortsättning följer, vänd på sidan! 
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                                                                                                    Bilaga 3 (2/2) 

 

         Bilaga 2 (4/4)
PS! Suveränt om du vill svara på dessa frågor

Hur ofta motionerar, tränar eller sportar du i veckan? 

Hur länge är varje pass? 

Vilka sporter gör du varje vecka? 

Annat du vill berätta som rör din egen hälsa ? 

Jag sportar inte alls för att ………berätta! 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! Med vänlig hälsning Anita Säfbom 
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              Bilaga 3 (1/2) 

    
 

  Hälsopoäng 

Parametrar 3 2 1 0 

 
  

   
Frukost Varje vardag 3–4 d /vecka 1–2 d /vecka 0 d vecka 

   
   

Frukostvariationer 

Stor variation, 
från flera 

livsmedels 
grupper 

Medelstor 
variation 

Ensidig variation Aldrig frukost 

 
  

   
Skollunch/vecka 4–5 d  2–3 d 1 d  0 d  

 
  

   
Mellanmål/dag 2–3 st     1–2 st   1 st 0 st 

 
  

   
Frukt/vecka 6–7 d 4–5 d 2–3 d 0 d  

 
  

   
Grönsaker, 
rotfrukter/vecka 

6–7 d 4–5 d 2–3 d 0 d 

 
  

   
Middag - Fisk/vecka 2–3 g  1,5 g eller 3,5 g  1 g eller 4 g 0,5–0 g eller         

4,5 g →  

 
  

   
Middag - Kött/vecka 2–3 g  1,5 g eller 3,5 g 1 g eller 4 g  

0,5–0 g eller               
4,5 g →   

 
  

   
Middag - Vegetarisk/vecka 2–3 g 1,5 g eller 3,5 g  1 g eller 4 g 

0,5–0 g eller           
4,5 g →  

 
        

Middag - Potatis, ris eller 
pasta/vecka 

5–7 g  3–4,5 g              2–2,5 g          0–1,5 g 

 
  

    
Middag - hel eller 
halvfabrikat/vecka 

0 g 0,5 - 1 g  1,5 - 2,5 g  3 g →  
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  Hälsopoäng 

Parametrar 3 2 1 0 

Summa middag A, intervall   15-12 = 6 p  11,5 - 8,5 = 4 p  8-5 = 2 p  4,5 - 0  = 0 p 

 
  

   
Summa alla måltider A, 

Intervall, se tabell 3 
24-19 p 18-13 p 12-7 p 6-0 p 

 
  

   Pizza, hamburgare, 
pommes frites/ vecka, 

tabell 4, 5 
0 d 2-3 d 4-5 d  6-7 d  

 
  

   
Godis, chips, läsk/vecka, 

tabell 4, 5 
0 d  2-3 d  4-5 d  6-7 d 

 
  

   Summa middag B, 
halverade middagspoäng,  

tabell 6 
7,5 

Alla poäng räknas som det står, från 7,5 och neråt, i 
följande intervall  (0−1,5= 0 p),  (2−3,5= 1 p), (4−5,5= 

2p), (6−7,5 = 3p), p betyder hälsopoäng                                

 
  

   
Summa middag B och alla 

måltider inkl snabbmat 
och godis, läsk och chips,          

tabell 6 

31,5- 24 p 23,5- 14 p 13,5-8,5 p 8-0 p 

 
  

   
Timmar sömn /natt,         

tabell 7−10  
9 8,5-8 7,5-7  4−6,5 

 
  

   
Alert eller trött under 

skoldagen = hälsovana, 
tabell 8 

Alert hela dagen Trött en period Trött två perioder Trött tre perioder 

 
  

   
Antal fysiska pass/ vecka, 

tabell 11 
4−7 2,5 − 3,5  1 −2  0−0,5  

 
  

   
Antal minuter/ pass,               

tabell 11 
60 min eller 

längre 
59−40 min 39−20 min 19−0 min 

      

Summa hälsovanor 

Alla grönmarkerade vanor och de som har fått 3 eller för middag 6 
alternativt (6-7,5) poäng, har räknats som god hälsovana, de röda 

markerade eller de som                      har fått 0 poäng räknas som de 
ohälsosammaste hälsovanorna. 
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          Bilaga 3, (1/2)

Parametrar 3 2 1 0

Frukost Varje vardag 3-4 d /vecka 1-2 d /vecka 0 d vecka

Frukostvariationer

Stor variation, 
från flera 

livsmedels 
grupper

Medelstor 
variation

Ensidig variation Aldrig frukost

Skollunch/vecka 4-5 d 2-3 d 1 d 0 d 

Mellanmål/dag 2-3 st    1-2 st  1 st 0 st

Frukt/vecka 6-7 d 4-5 d 2-3 d 0 d 

Grönsaker, 
rotfrukter/vecka

6-7 d 4-5 d 2-3 d 0 d

Middag - Fisk/vecka 2-3 g 1,5 g  eller 3,5 g 1 g  eller 4 g
0,5-0 g eller         

4,5 g → 

Middag - Kött/vecka 2-3  g 1,5 g eller 3,5 g 1 g  eller 4 g 
0,5-0 g eller               

4,5 g →  

Middag - Vegetarisk/vecka 2-3 g 1,5 g  eller 3,5 g 1 g  eller 4 g
0,5-0 g eller           

4,5 g → 

Middag - Potatis, ris eller 
pasta/vecka

5-7 g 3- 4,5 g             2- 2,5 g         0- 1,5 g

Middag - hel eller 
halvfabrikat/vecka

0 g 0,5 - 1 g 1,5 - 2,5 g 3 g → 

Hälsopoäng
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Hej!  

Jag heter Anita Säfbom och arbetar som Hem-och konsumentkunskapslärare på 

XXXskolan och är nu tjänstledig för studier. Under vårterminen kommer jag att göra ett 

examensarbete som handlar om kostens betydelse för studieresultatet. 

 

Det kommer att ingå enkäter, diskussioner och att se en film. Några av eleverna kommer 

jag att vilja intervjua för att få ett bättre underlag i min studie. I mitt skrivna arbete 

kommer det att stå att undersökningen är gjord på en skola i mellan Sverige, målgrupp 

årskurs åtta. Eleverna kommer att vara anonyma i studien och de kommer inte att få 

något extra arbete, några av eleverna kommer att intervjuas. Examensarbetet kommer 

att vara helt neutralt och ingen kommer att veta vilka som utgör underlaget i mitt arbete. 

Det är planerat att genomföras vecka 10 och vecka 11 med startdatum den 4:e mars om 
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inget oförutsett händer.  

Samtidigt som mitt projekt pågår så kommer elevernas idrottslärare att ha en egen 

uppgift till klasserna. 

 

Jag skulle därför vilja be om er tillåtelse att det är ok att jag får genomföra 

mitt projekt med just ert barn som ingår i årskurs åtta. Har du frågor så är 

du välkommen att maila mig på anita.safbom@XXXXX.com   

�……………………………………………………………………………

……………………………………… 

LÄMNAS måndag den 3e mars i Sandras fack i lärarrummet.  Tisdag den 

4e mars börjar projektet. Hinner Du lämna fredag den 21a februari så är 

det suveränt.  

JA, det är ok att mitt barn ingår i Anita Säfbom studie. 
Elevens Namn 

 

 

_____________________________________________________Klass 8A     Klass 8B 

 

 

Underskrift Målsman 

 

 

____________________________________________________________Datum 

 

Om INTE DET ÄR OK, var vänligtag kontakt med Anita Säfbom,  

på anita.safbom@XXXXX..com  

 

 


