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Abstract

The purpose of this survey was to map out the health of some of the 11 and 12 years
old children in the city of Umeå, as well as to find out what factors intend to
influence the children’s health. A questionnaire was distributed in four 6th grade
classes within the municipality of Umeå. Two of the schools were located in the city
while two were located in near villages. This selection was decided in order to map
out the differences in health related to the children’s home environment. 80 pupils
took part of this study. The answers to the questionnaire were put together with the
SPSS software. The results showed that the children experience rather good health ,
however the results clearly showed that children who was living with both the
parents in the same household tend to experience anxiety more often than children
who was living with separate parents. Furthermore the study showed that children
living in the city very often went home together with a friend or to a friends house
after, while children living in the village mainly went home alone to an empty house
after school. When comparing the children’s physical exercise habits and their
tiredness, the result showed that children who more often subject to tiredness are
those who seldom practise physical exercise as well as those who exercise a lot.
Most of the children pointed out that family and friends were the most important
factors relevant for a good health.
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Inledning

Det har gjorts lite forskning om vad ungdomar uppfattar som viktigt för att de ska må bra.
(Raustorp, 2000) Man hör allt fler larmrapporter om hur barn och ungdomars hälsa försämras.
Många barn är idag överviktiga och på gränsen till utbrända redan i unga år. Därför har vi
inriktat vår studie på att se vad elever anser om hälsa och vad de tycker är viktigt för att de
ska må bra. Detta gjorde vi på några av Umeås skolor i årskurs 6. Ämnet intresserar oss för att
vi läst kursen Idrott Fritid Kost och Hälsa, och i och med det fått upp ögonen för hur viktig
hälsa är för välbefinnandet.

En känsla som vi får när vi varit ute på praktik är att barn och ungdomars intressen av att
bygga kojor och leka röda vita rosen har omvandlats till stillasittande teknologi. ”Barn rör sig
mindre än förr, därför att den spontana leken med kurragömma, hopprep och boll nästan
upphört. Dataspel och tv-tittande upptar mycket av många barns tid”. (Bispfors m fl,1995,
s.118) På de livliga kvarter där man växte upp ser man inga barn längre. Är det verkligen så
att spontan lek med boll och hopprep har upphört och ersatts av inomhusaktiviteter såsom
dataspel och tv? Vad gör barnen på sin fritid?

Pizza var någonting man själv åt vid speciella tillfällen, är pizza någonting utöver det vanliga
idag eller är det vardagsmat? Barns levnadsvanor och intressen går att se, men deras känslor
är svåra att upptäcka och läsa fakta om. Hur mår dagens barn? Det känns viktigt för oss som
blivande lärare att undersöka barns hälsa eftersom deras hälsa förmodligen kommer att
påverka vårt kommande yrke, genom att dålig hälsa påverkar elevernas skolgång. Därför är
det viktigt att lärare tar sitt ansvar för att eleverna ska få insikt i hälsans betydelse. ”Skolan
ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om
förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för
hälsan…." (Lpo-94, s.15)
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Tidigare forskning

Här kommer vi att ta upp vilka delar som ingår i begreppet hälsa, vad hälsa står för samt
tidigare forskning kring hälsa. För barn är det viktigt med ett väl fungerande socialt närverk
där föräldrarna spelar en stor roll. Ur hälsosynpunkt har familjesituationen för barnen en
inverkan på deras hälsa. Vi kommer även att ta upp anledningar till varför spontanidrotten
minskar samt vikten av kost och motion. Slutligen tar vi även upp hur barn påverkas av tv-
tittande och dataanvändning.

Definition kring begreppet hälsa
Hälsa är ett komplext begrepp det är svårt att definiera på ett entydigt sätt. Definitionerna är
beroende av både människo- och samhällssyn samt vad som anses friskt eller sjukt. Begreppet
hälsa förändras allt eftersom vi får mer kunskaper i ämnet. Hälsobegreppet är individuellt och
beror på individens egna förväntningar på livet. (Bispfors m fl, 1995) WHO:s definition av
hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,
och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.” (Bispfors m fl, 1995, s.22)

Hälsa är någonting man bör sträva efter, då det berör hela människan och dess situation.
Människan är en kombination av fysiska, sociala och psykiska förmågor och egenskaper. Vi
kan känna, tänka och utföra handlingar samtidigt som vi är en social varelse som lever i en
kultur och i ett socialt sammanhang.

När man tänker på begreppet hälsa relaterar man oftast till den yttre hälsan, det fysiska och
sociala men den inre hälsan, dvs. det psykiska är en viktig del för vårt välbefinnande.
(Kihlman, 1994) När vi letar efter synonymer på ordet hälsa förklaras det som: hälsotillstånd,
sundhet, välbefinnande, friskhet, vigör, kondition, vitalitet, styrka, kraft och livskraft.
Motsatser är: ohälsa, svaghet och sjukdom. (Kihlman, 1994)

Psykisk hälsa
Man kan definiera psykisk hälsa som inre välbefinnande. För att varaktigt nå detta krävs att
man tycker om sig själv och andra. (Bispfors m fl, 1995) En viktig utgångspunkt för psykisk
hälsa är relationen mellan individ och samhälle. Människan är beroende av samhällets
rådande normsystem, passar man inte in kan följderna bli psykisk ohälsa. (Carlsson m fl
1982) ”Somliga forskare menar att upp till 80 procent av våra sjukdomar är psykosomatiska.
Det betyder inte att de är inbillade, utan att de utlöses av psykiska faktorer”. (Kihlman, 1994,
s.44) Begreppet psykosomatisk står för det samband som finns mellan kropp och själ. När ett
kroppsligt symtom har en psykisk bakgrund kallar man det en psykosomatisk åkomma.
(Bispfors m fl, 1995)

Fysisk hälsa
Den fysiska hälsan påverkas av levnadsvanor och levnadsvillkor. En god hälsa är upplevelsen
av att ha en välfungerande kropp. (Bispfors m fl, 1995) Viktiga aspekter för begreppet hälsa
är kost- och motionsvanor. (Huitfeldt m fl, 1998) För ett hälsobefrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete är det viktigt att sträva efter bra kost- och motionsvanor. Dåliga
kostvanor är en av de viktigaste faktorerna för ohälsa. Människors fysiska hälsa (vad gäller
kostvanor) grundläggs redan i barndomen och följer med dem in i det vuxna livet. (Bispfors m
fl, 1995)
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Social hälsa
”Social hälsa innebär att man har bra relationer till sina medmänniskor samtidigt som man
lever i en tillfredställande miljö. Ett väl fungerande socialtnätverk är av största betydelse för
att god hälsa ska vidmakthållas.” (Bispfors m fl, 1995, s.23) Med socialt nätverk menas
familj, släkt, vänner, klasskamrater, grannar, föreningar och organisationer. (Bispfors m fl,
1995) Beroende på vilket geografiskt område man bor i är förutsättningar för att skapa
relationer olika. Det verkar som att det sociala nätverket har en skyddande effekt mot olika
typer av sjukdomar. Sociala kontakter har betydelse för välbefinnandet med det viktigaste är
kvaliteten i dessa kontakter. (Bispfors m fl, 1995)

Forskning om hälsofaktorer
”Hälsa är ett stort och omfattande begrepp, i själva verket en kombination av många olika
beståndsdelar. Hälsa i kroppen och hälsa i själen”. (Malmborg, 2001/2002, s.123). Lyckas
man skapa ett liv fyllt med hälsosamma vanor så som; bra kost, glädje, gemenskap, fysisk
aktivitet och nya intryck så skapar man också goda förutsättningar för att må bra. Många barn
tar hälsa för givet, den bara finns oavsett hur de sköter den. (Malmborg, 2001/2002)

Barn påverkas av den miljö de lever i. Som förälder har man stort inflytande på sina barn.
Föräldrarnas egen hälsa och ohälsa, vanor och ovanor påverkar barnen. Detta kan ses som
både positivt och negativt. (Bispfors m fl, 1995) ”Sedan länge är det känt att barn som växer
upp under ogynnsamma betingelser får sämre hälsa som vuxna” (Bremberg, 1998, s.52)
Faktorer som ekonomi, kultur, psykologiska och sociala kan bli ogynnsamma om balansen
mellan dessa inte är bra. Om dessa faktorer blir i obalans kan det leda till ohälsa. (Bremberg,
1998)

”Dagens barn är morgondagens vuxna. Barns och ungdomars hälsa är av stor betydelse både
idag och imorgon.” (Bispfors m fl, 1995, s 25) Barn är beroende av ett fungerande socialt-
nätverk för att ha förutsättningar för god hälsa. (Bremberg, 1998) Hälsan grundläggs till stor
del i barn- och ungdomsåren. Ojämlikhet under uppväxtåren kan sätta spår upp i vuxen ålder.
Vissa grupper av barn mår sämre än andra, detta kan bero på familjens levnadsförhållanden
och socioekonomiska situation. Trots detta lever de flesta barn i Sverige under bra
förhållanden och är i allmänhet friska. (Bispfors m fl, 1995)

I Sverige bor 24 % av barnen i åldrarna 10-12 inte med båda sina föräldrar i samma hushåll.
(Statistiska centralbyrån, 1998, s.13) Att vara förälder i dagens Sverige är inte lätt. Den
traditionella kärnfamiljen är inte längre självklar. Idag kan familjen se annorlunda ut. Mor-
och farföräldrar är inte lika tillgängliga för sina barnbarn idag eftersom de är mitt uppe i sina
yrkesverksamma liv. Många föräldrar har idag en sträng ekonomi vilket gör att båda
föräldrarna blir tvungna att arbeta mer än de vill medan barnen är små. Detta kan leda till
dåligt samvete och ökad stress hos föräldrarna. Det dåliga samvetet och den ökade stressen
kan leda till att föräldrarnas självförtroende minskar och de upplever svårigheter med att
uppfostra och sätta gränser för barnet. Istället för tid kompenserar man genom att ge dyra
leksaker och dataspel. (Bispfors m fl, 1995)

 ”Många barn i dagens samhälle växer upp i en värld där man tidigt lär sig att man inte kan
lita på de vuxna. Skilsmässorna bli allt vanligare och då är det ofta barnen som blir lidande.”
(Bispfors m fl, 1995, s.76) Men en skilsmässa behöver inte vara negativ för ett barn. Det kan
vara bättre för ett barn om föräldrarna går skilda vägar än att ständigt uppleva bråk och



konflikter. Att föräldrarna grälar kan vara det svåraste för ett barn att leva med eftersom de
ofta tar på sig skulden för bråket. (Bispfors m fl, 1995)

4
”Barn måste få tillgång till säkra vägar till förskolor, skolor och olika fritidsaktiviteter så att
de själva kan ta sig dit till fots eller på cykel” (Bremberg, 1998, s.102) Vägarna blir allt fler
och trafiken allt tätare. Detta leder till att grönområden minskar och risken för olyckor blir
större.(Bispfors m fl, 1995) På grund av detta vill många föräldrar skjutsa sina barn till och
från skolan vilket leder till att färre barn får spontan rörelse i form av gång eller cykling.
 Det handlar inte bara om den målmedvetna träningen utan även om den vardagliga träningen
såsom att promenera eller cykla till och från skolan som är viktig för hälsan. (Malmborg,
2001/2002) I och med att grönområden försvinner minskar även den miljö som inbjuder till
spontan fysisk aktivitet. (Bremberg, 1998)

På senare år har spontanidrotten minskat medan föreningsidrottandet ökat. Samtidigt har
antalet barn och ungdomar som inte alls utövar någon form av idrott ökat markant på senare
år. (Bremberg, 1998) ”Hälsan sköter sig inte själv. Hälsan är ungefär som pengar på banken;
ju mer du investerar, desto större ränta får du tillbaka. Investerar du inget alls får du ingen
avkastning”. (Malmborg, 2001/2002, s.21)

I ett hälsobefrämjande arbete är bra kost och motion viktiga delar. En av de större
riskfaktorerna för ohälsa är dåliga kostvanor. ”De vuxnas hälsa grundläggs i stor utsträckning
av de kostvanor man haft som barn” (Bispfors m fl, 1995, s.104) Konsumtionen av godis,
glass, läsk och saft har ökat på senare år. (Bispfors m fl, 1995) Idag äter barn mer färdiglagad
mat och mindre hemlagad. Den färdiglagade maten som finns att köpa är ofta i för stora
portioner. Många barn dricker läsk till maten istället för vatten. Mycket tyder på att fetma
bland barn kommer att bli vanligare om de inte ökar aktiviteten och ändrar sina kostvanor.
(Diabetolog nytt, 2004) Människan mår bäst av att äta regelbundet. Man bör äta frukost,
lunch, middag samt två mellanmål/dag. För att tillgodose energiintaget krävs en ordentlig
frukost, det är därför som detta mål är det viktigaste. (Bispfors m fl, 1995)

Förr kunde man hitta tv- och videospel i kontrollerade spelhallar men nu har dessa flyttat in i
många hem. Vilket gör denna samhällsfaktor till en hälsorisk.  Förr tog många barn och
ungdomar intryck från kompisar, vuxna, mor och farföräldrar samt skolpersonal, idag får de
även intryck av data, tv och annan massmedia. Tv- tittandet har ersatt mycket av familjens
kulturutövande. ( Bispfors m fl, 1995). ”Att leka lekar, lägga pussel, spela fia eller något
annat familjespel är inte vanligt förekommande i våra dagar.” (Bispfors m fl, 1995, s.44)
Många barn spenderar istället mycket tid framför tv-apparaten. ”Det ökade tv-utbudet bidrar
också till en mer inaktiv livsstil.” (Diabetolog nytt, 2004, s.241)

Enligt Bispfors m fl, är det många lärare som menar att barn idag har ett mindre ordförråd och
sämre tal än tidigare. Föräldrarnas högläsning för barn har till stor del ersatts av tv, video,
radio och bokband. ”Ingenting kan dock ersätta läsning och berättande som riktas och
anpassas direkt till den som lyssnar.” (Bispfors m fl, 1995, s. 45)
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Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att beskriva och analysera 11-12-åringars hälsa. Hur mår dessa elever
och hur uppfattar de deras nuvarande hälsa. Detta görs vid fyra skolor inom Umeå kommun.

• Hur mår dessa elever?
• Hur påverkar olika fysiska, psykiska och sociala faktorer elevernas hälsa?

Dessa två frågeställningar kommer att kontrasteras mot olika variabler såsom kön, skolans
läge och vid vissa frågor även familjeförhållanden.

Metod

Här kommer vi att närmare beskriva enkätens utformning, valet av respondenter,
tillvägagångssätt, bearbetning samt arbetets reliabilitet och validitet.

Tillvägagångssätt
Vi inledde vårt arbete om hälsa genom att läsa mycket litteratur i ämnet. Därefter utformades
enkäten med frågor som vi ansåg vara viktiga för att svara på de frågeställningar vi hade, (se
bilaga 1) För att enkäten skulle bli så bra som möjligt granskades den av handledare och
kurskamrater. Detta gjordes för att undvika onödiga och felaktiga eller kränkande
formuleringar. En klasslärare kontaktades för årskurs sex på varje skola för att fråga om vi
fick undersöka hans/hennes klass via enkäter. Därefter besökte vi skolorna och presenterade
oss för klassen samt beskrev bakgrunden till enkäten. Vi var noga med att betona deras
anonymitet, dessutom förklarade vi värdet av sanningsenliga svar. Vi fanns med i
klassrummet hela tiden för att kunna besvara eventuella frågor.

Enkäten
Vi valde enkäter för att man på ett bra sätt får kontakt med många elever på kort tid.
Fördelarna med enkätundersökning mot intervjuundersökning är att respondenten i lugn och
ro kan besvara frågorna i enkäten samt få vara anonym. Övriga fördelar är tidsvinst,
ekonomisk vinst, och möjlighet att nå ett större antal deltagare. De nackdelar som finns är
bland annat att det inte går att ställa följdfrågor eller förklara om det uppstår problem för
respondenten vid enkätbesvarandet. (Ejlertsson, 1996) När vi formulerade enkätfrågorna har
vi tagit stöd i litteratur, för att få bra frågor. Enkätens upplägg följer Ejlertssons modell i form
av enkla bakgrundsfrågor såsom kön och familjesituation. Enkäten fortsätter med allmänna
frågor kring hälsa. Slutligen ställs frågor där eleverna får göra en självskattning. Av de 84
enkäterna hade 4 stycken ofullständiga svar, vilka vi valde att ta bort. Detta var en miss av oss
eftersom vi ändå kunde ha räknat med dem och då kunnat hantera vissa frågor som internt
bortfall. Det visade sig efter att vi sammanställt dessa enkäter för sig att resultatet från dessa
enkäter inte skulle påverka det övriga resultatet i undersökningen.

Urval
Vi valde att dela ut enkäter i 2 byaskolor och 2 stadsskolor. Alla närvarande elever i fyra
klasser fick besvara frågor rörande hälsa. Sammanlagt svarade 84 stycken 11-12 åringar (åk6)
på enkäten. Vi valde ut skolor som vi hade någon form av koppling till samt som vi anade var
någorlunda förskonade från ”enkätterrorn” som denna universitetsstad ofta använder sig av.
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Bearbetning
När klasserna besvarat enkätfrågorna samlades dessa in. Därefter markerades de efter skoltyp,
dvs. stadsskola eller byaskola. Vi tog sedan reda på hur många flickor respektive pojkar som
besvarat enkäten samt antalet elever per skoltyp. Enkäterna sammanställdes i ett dataprogram
vid namn SPSS (Aronsson, 1999) där vi jämförde olika variabler mot varandra för att se olika
mönster angående vilka faktorer som påverkar elevers hälsa. Vi sammanställde även de frågor
där de själva fick skriva svaren istället för att kryssa i ett alternativ. Vi plockade även ut de
ofullständiga enkäterna för att senare sammanställa dessa resultat för sig. Det resultat vi sedan
fick då vi sammanställt enkäterna jämförde vi med den litteratur vi läst om ämnet.

Reliabilitet, validitet och etik
Eftersom vår enkät till stor del är situationsbunden kan reliabiliteten variera. Några frågor i
vår enkät kan vara missvisande eftersom det finns en risk att eleverna knyter an sina känslor
till den närmsta tidens upplevelser. Därför kan vissa frågor i vår studie få ett annat resultat om
den görs om en tid senare. Vi anser dock att frågorna har en relativt hög validitet. I
utformningen av enkätfrågorna lade vi ner stor vikt vid att frågorna skulle uppfattas korrekt av
respondenterna. Detta kontrollerade vi innan undersökningen genom att låta en testperson
genomföra enkäten. I och med detta kunde vi förutspå eventuella problem samt ändra ordval
och formuleringar. Eftersom vi var tillgängliga medan respondenterna fyllde i enkäten (som
var frivillig) kunde de få svar på de frågor de hade. Vi var noga med att betona elevernas
anonymitet. Det är viktigt att eleverna förstår att deras namn eller skola inte skulle kunna
spåras i vårat arbete.
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Resultat

I vårt arbete har 80 elever deltagit i undersökningen. Av dessa är det 42 pojkar och 38 flickor.
Fördelningen stadsskola och byaskola ligger på 42 elever respektive 38 elever.

Bakgrundsfaktorer

 Tabell 1: Familjesituation

I vår undersökning kom det fram att 59 av 80 barn bor tillsammans med både mamma och
pappa i samma hushåll. De resterande 21 eleverna lever med separerade föräldrar, 15 av dessa
bor växelvis hos mamma och pappa i olika hushåll. De kvarvarande 6 bor endast hos en
förälder. I en jämförelse mellan de olika skolorna kan man se att den största skillnaden består
av att barn som går i stadsskolan har fler separerade föräldrar där de bor växelvis i olika
hushåll, 11 barn mot 4 i byaskolan.

Av de 59 barn som bor tillsammans med båda föräldrarna i samma hushåll, bor 57 i
villa/radhus. Bland de barn som lever med separerade föräldrar (i olika hushåll) är
fördelningen: Sju barn i villa, två i lägenhet, ett i radhus, fyra i villa och lägenhet samt ett barn
i radhus och lägenhet. ( Se bilaga 2)

Det är alltså vanligare för barn som lever i en ”traditionell” familj att bo i villa/radhus än i
annat boende.

13 4 3 20

15 7 22

28 11 3 42

18 2 2 22

13 2 1 16

31 4 3 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

båda i
samma båda i olika en förälder

Familj

Total
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Tabell 2: Färdmedel eleverna tar sig till skolan med

41 av 42 elever i staden tar sig till skolan genom att gå eller cykla. 19 av 38 elever i byn
färdas till skolan på samma sätt. De stora skillnaderna är att eleverna i stadsskolorna till större
delen cyklar (27) medan många elever i byaskolorna åker taxi eller buss (19).

Tabell 3: Vistelse och aktivitet efter skolan

Bland de tillfrågade 80 eleverna är de två vanligaste att gå hem till ett tomt hushåll (30) eller
hem där ett syskon är (19). När de väl kommit hem leker 45 barn med sina kompisar. Detta
kan jämföras med att åtta barn ser på tv, åtta barn spelar data/tv-spel, nio barn läser läxor och
tio barn gör annat, som att vara med husdjur, rida eller läsa.

Skillnaderna mellan stadsskola och byaskola är det att i staden går eleverna vanligen hem med
kompis eller till kompis medan barnen i byn oftast går hem till ett tomt hushåll. I staden är det
valigast att vara med kompisar eller spela tv-spel medan man i byn är med kompisar eller gör
annat. (Se bilaga 3) När vi undersöker pojkars och flickors olika sysselsättningar efter skolan
ser vi inga markanta skillnader, men vi kan se att pojkar till större del spelar tv-spel än flickor
medan flickor rider.

14 27 1 42

11 8 19 38

25 35 19 1 80

stadsskola

byaskola

Skola

Total

går cyklar taxi/buss skjuts

Färdmedel

Total

2 3 2 1 8

11 4 5 4 6 30

10 1 3 3 2 19

13 13

9 9

1 1

45 8 8 9 10 80

hem-vuxen

hem-ensam

hem-syskon

hem-kompis

till kompis

annat

Var

Total

vara med
kompisar se på tv dator/tv-spel läxor annat

Tid

Total



9
Upplevelser kring idrott

Tabell 4: Fritidsintressen vad gäller sport

Många barn har organiserade regelbundna aktiviteter på fritiden. Majoriteten av de tillfrågade
eleverna idrottade 1 timme/vecka eller mer. Bland de barn som går på stadsskola idrottar ca
78 % av eleverna 3-6 timmar/vecka jämfört med 55% av eleverna i byaskola. Av de åtta
elever som aldrig idrottar bor en av dem i staden och sju i byn. Pojkar tenderar att i högre grad
träna 3-6 timmar/vecka medan flickor oftare tränar 1-4 timmar/vecka. De vanligaste att utöva
var fotboll, innebandy och dans.

Av de åtta elever som aldrig tränar vill fem av dessa träna 1-4 timmar/vecka. Av de 14 elever
som tränar 1-2 timmar/vecka vill tre av dessa träna ytterligare 1-2 timmar i veckan. Den
vanligaste gruppen (32) dvs. de som tränar 3-4 timmar/vecka är det sex elever som vill träna
mer och en som vill träna mindre. Bland de 22 elever som tränar 5-6 timmar/vecka är det tre
som vill träna mindre och en elev som vill träna mer. Se tabell nedan.

Tabell 5: Hur mycket eleverna vill träna, jämfört med hur mycket de faktiskt tränar

1 1 11 6 1 20

5 10 6 1 22

1 6 21 12 2 42

4 2 8 7 1 22

3 6 3 3 1 16

7 8 11 10 1 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig 1-2 tim/v 3-4 tim/v 5-6 tim/v 7-8 tim/v mer

Idrottar

Total
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Upplevelser kring kost
Tabell 6: Vilka måltider barnen äter och vad de skulle vilja äta

F=Frukost          L=Lunch          Me=Mellanmål        Mi=Middag     Kf=Kvällsfika     Sn= Snacks
Den vanligaste kombinationen av måltider var frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsfika.
Av de 80 tillfrågade var det 34 elever som valde detta alternativ. Men av dessa 34 elever vill 12
förändra sina kostvanor till att äta färre måltider under en dag. Större delen av eleverna äter av de
viktigaste måltiderna frukost, lunch och middag varje dag. Bland de 17 elever som enbart äter
frukost, lunch och middag vill 3 av dessa äta ytterligare måltider. 4 elever äter snacks/godis varje
dag, 3 av dessa förstår att de inte behöver äta det för att de ska må bra.

1 1

1 1

1 13 2 1 17

2 9 2 13

1 6 2 9

1 2 3 5 22 1 34

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 3 19 15 12 27 2 1 80

L/Mi/Kf

L/Mi

F/L/Mi

F/L/Mi/Kf

F/L/Me/Mi

F/L/Me/Mi/Kf

F/Mi/Kf

F/L/Mi/Kf/Sn

F/L/Me/Mi/Kf/Sn

F/L/Me/Mi/Sn

F/L/Mi/Sn

Måltider

Total

L/Me/Mi F F/L/Mi F/L/Mi/Kf F/L/Me/Mi F/L/Me/Mi/Kf F/Mi/Kf F/L/Mi/Kf/Sn

Vill äta

Total

3 4 1 8

11 3 14

1 25 5 1 32

3 18 1 22

3 3

1 1

3 16 32 23 5 1 80

aldrig

1-2 tim/v

3-4 tim/v

5-6 tim/v

7-8 tim/v

mer

Tränar

Total

sällan/aldrig 1-2 tim/v 3-4 tim/v 5-6 tim/v 7-8 tim/v fler

Vill träna

Total



Tabell 7: Förekomst av snabbmatsätande (pizza, hamburgare)
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På stadsskolorna äter ca 29 % av eleverna snabbmat 1-2 gånger/veckan. 71 % äter snabbmat
1-2 gånger/månaden. Alla barn i staden äter någon gång snabbmat. På byaskolorna äter ca 21
% av eleverna snabbmat 1-2 gånger/vecka. Ca 66 % äter snabbmat 1-2 gånger/månad.
På denna skola äter 2 elever aldrig snabbmat. Totalt äter alltså en fjärdedel av eleverna
snabbmat 1-2 gånger/vecka och 55 elever äter det 1-2 gånger/månad.10 av 42 pojkar äter
snabbmat varje vecka. 31 av 42 äter snabbmat någon/några gånger i månaden. 10 av 38
flickor äter snabbmat varje vecka. 24 av 38 äter snabbmat någon/några gånger i månaden

Tabell 8: Familjens gemensamma måltider

Att äta middag tillsammans med hela familjen är något de flesta elever gör varje dag. 4 elever
äter aldrig eller bara ibland middag med den övriga familjen. Vi kan inte se några skillnader i
resultatet mellan stadsskola och byaskola. Vi såg heller ingen skillnad mellan pojkar och
flickor. (Se bilaga 4)

Tabell 9: Hur barnen upplever skolmåltiderna

16 4 20

14 8 22

30 12 42

15 6 1 22

2 10 2 2 16

2 25 8 3 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig
ca1-2

ggr/mån 1-2 ggr/v annat

Snabbmat

Total

2 21 19 42

1 1 18 18 38

1 3 39 37 80

stadsskola

byaskola

Skola

Total

aldrig ibland oftast alltid

Middag

Total



På stadsskolan upplever 26 av 42 elever att miljön i skolmatsalen ibland är lugn och ibland
stressig. På samma fråga svarar 23 av 38 elever på byaskolan att de upplever miljön på
liknande sätt. Det är två elever på de båda skolorna som upplever skolmåltiderna som
stressiga och oroliga. 28 av 80 elever anser att miljön i skolmatsalen oftast är lugn och
trivsam. I en jämförelse mellan könen kan man inte se någon större skillnad.
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Upplevelser kring trivsel i skolan

Tabell 10: Hur barnen upplever rasterna

Nästan hälften av alla elever anser att rasterna på skolan ibland är roliga och ibland tråkiga.
Ingen elev känner sig otrygg när de är på rast. På stadsskolan är det 15 av 22 flickor som har
roligt på rasterna, 9 av 20 pojkar håller med. På byaskolan anser 15 av 22 pojkar att rasterna
är roliga medan det är 4 av 16 flickor som också anser detta. Resultatet visar alltså att flickor

9 1 10 20

6 16 22

15 1 26 42

7 15 22

6 1 8 1 16

13 1 23 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

lugna/triv-
samma

stressiga/
oroliga

ibland lugna,
ibland

stressiga annat

Upplevelse under skolmåltider

Total

9 1 10 20

15 7 22

24 1 17 42

15 7 22

4 2 10 16

19 2 17 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

roliga tråkiga
ibland roliga,
ibland tråkiga

Raster

Total



på stadsskolor oftast upplever rasterna som roliga medan det på byaskolor är tvärtom, dvs. att
fler pojkar än flickor anser att rasterna är roliga.

Tabell 11: Hur eleverna känner sig under lektionstid

Cirka 50% av de tillfrågade känner sig glada under lektionstid. Skillnaden mellan skolorna är
att av elever i staden anser 14 flickor och 7 pojkar att de känner sig glada på lektionerna. I
jämförelse med byaskolan där 14 pojkar och 6 flickor känner detsamma. 20 av 80 elever
känner sig uttråkade, av dessa går 11 på stadsskolor och 9 på byaskolor. Fördelningen mellan
kön är att 8 pojkar och 3 flickor i staden känner sig på detta sätt, i byn är fördelningen 3
pojkar och 6 flickor. 16 av 80 elever upplever sig engagerade och motiverade.

13
Upplevelser kring hälsa

Tabell 12: Hur ofta barnen upplever att de är förkylda

Endast en av respondenterna upplever sig aldrig vara förkyld. På stadsskolan menar 64 % av
eleverna att de sällan är förkylda. 39 % av eleverna på byaskolan har samma uppfattning. På
de båda skolorna känner sig 40 % av eleverna förkylda ibland, ca 13 % upplever sig ofta
förkylda. På byaskolan anser sig pojkarna vara mindre förkylda än flickorna i och med att 11
pojkar svarat sällan på frågan och 4 flickor svarade detsamma.

7 8 4 1 20

14 3 4 1 22

21 11 8 2 42

14 3 5 22

6 6 3 1 16

20 9 8 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

glad uttråkad
engagerad/
motiverad annat

Lektion

Total

1 12 6 1 20

15 7 22

1 27 13 1 42

11 10 1 22

4 9 3 16

15 19 4 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig sällan ibland ofta

Förkyld

Total



Tabell 13: Hur ofta eleverna upplever att de har ont i huvudet

65 % av eleverna uppger att de sällan eller aldrig har huvudvärk. 35 % av eleverna upplever
att de ibland eller ofta har ont i huvudet. Av de elever som ofta upplever sig ha huvudvärk är
det två elever från staden och sex elever i byn. Av de 38 flickor som svarade upplever 26 av
dessa att de sällan eller aldrig har ont i huvudet. 26 av 42 pojkar upplever att de sällan eller
aldrig har huvudvärk..
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Tabell 14: Hur ofta eleverna upplever sig trötta

Endast en elev av 80 uppger sig aldrig vara trött. 44 av 80 elever känner sig trötta ibland. 23
av dessa bor i staden, fördelningen mellan kön är 10 pojkar och 13 flickor. De återstående 21
eleverna bor i byn fördelat på 14 pojkar och 7 flickor. Av de 9 elever som ofta upplever sig
trötta är fördelningen relativt lika mellan de två typskolorna.

2 9 7 2 20

3 15 4 22

5 24 11 2 42

3 12 5 2 22

2 6 4 4 16

5 18 9 6 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig sällan ibland ofta

Huvudvärk

Total

7 10 3 20

7 13 2 22

14 23 5 42

7 14 1 22

1 5 7 3 16

1 12 21 4 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig sällan ibland ofta

Trött

Total



Vi har även jämfört elevernas idrottsvanor med deras trötthetsupplevelser. De elever som
tränar 2 timmar eller mindre per vecka eller mer än 7 timmar per vecka tenderar att oftare
känna sig trött än de elever som tränar 3-6 timmar per vecka.

Tabell 15: Hur mycket eleverna sover per natt och hur mycket de skulle vilja sova

Det vanligaste bland respondenterna är att man sover 8-9 timmar/natt. Nästan lika vanligt är
det att sova 10-11 timmar/natt. 2 av 80 elever sover mindre än 8 timmar medan 4 elever sover
mer än 11 timmar/natt. Av de 38 elever som sover 8-9 timmar/natt vill 15 elever sova mer. Av
de 6 elever som sover 6-7 timmar/natt vill 5 av dessa sova mer. För att se skillnader mellan
kön och typskola, se bilaga 5 & 6
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Tabell 16: Hur ofta eleverna upplever sig stressade

Cirka 91 % av eleverna upplever sig någon gång stressade. Av dessa anser 33 elever att de
ibland upplever stress, fördelningen mellan typskolorna är 22 i staden och 11 i byaskola. Av
dem som ibland upplever stress är fördelningen 13 flickor och 9 pojkar i staden samt 4 flickor
och 7 pojkar i byn. 4 av 73 elever känner sig ofta stressade, 3 av dessa kommer från byn.

1 1 2

1 3 2 6

33 14 1 48

1 19 3 23

1 1

1 1 38 36 4 80

mindre än 6 tim/natt

6-7 tim/natt

8-9 tim/natt

10-11 tim/natt

12 tim eller mer/natt

Sover

Total

mindre än
6 tim/natt 6-7 tim/natt 8-9 tim/natt 10-11 tim/natt

12 tim eller
mer/natt

Vill sova

Total

3 8 9 20

8 13 1 22

3 16 22 1 42

2 11 7 2 22

2 9 4 1 16

4 20 11 3 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig sällan ibland ofta

Stress

Total



Tabell 17: Hur familjeförhållanden påverkar stress

Av de 59 elever som lever med båda sina föräldrar i samma hushåll, upplever 4 att de aldrig
känner sig stressade, 30 elever svarar sällan, 22 ibland och 3 elever känner sig ofta stressade.
Bland de 15 elever som lever med föräldrar i olika hushåll uppger 3 elever att de aldrig känner
stress, 5 elever upplever sällan stress, 6 elever ibland och 1 elev upplever sig stressad ofta. De
återstående 6 eleverna bor med endast en förälder, av dessa känner sig 5 elever stressad ibland
och 1 elev upplever sällan stress.

87 % av de elever som endast bor hos en förälder upplever sig stressade ibland. Av de elever
som bor med båda föräldrarna i olika hushåll upplever 47 % sig stressade ibland eller ofta.
Minst andel av barn som upplever stress ibland eller ofta bor med båda föräldrarna i samma
hushåll (42 %).
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Tabell 18: Hur ofta eleverna upplever att de har ont i magen

På stadsskolan har 36 av 42 elever sällan eller aldrig har ont i magen. På byaskolan uppger 30
av 38 att de sällan eller aldrig upplever magont. Totalt är det 30 av 38 flickor som sällan eller
aldrig har ont i magen, av dessa går 19 på stadsskola och 11 på byaskola. 8 av de 38 flickorna

4 30 22 3 59

3 5 6 1 15

1 5 6

7 36 33 4 80

båda i samma

båda i olika

en förälder

Familj

Total

aldrig sällan ibland ofta

Stress

Total

3 14 2 1 20

7 12 3 22

10 26 5 1 42

7 12 3 22

2 9 4 1 16

9 21 7 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig sällan ibland ofta

Magont

Total



har ibland eller ofta ont i magen. 36 av 42 pojkar upplever att de sällan eller aldrig har ont i
magen.

Tabell 19: Hur ofta eleverna upplever att de känner oro

Majoriteten av elever i staden känner sällan eller aldrig av oro. 4 av 42 elever i byn känner sig
ibland eller ofta oroliga. I byn är det 31 av 38 elever som sällan eller aldrig känner sig oroliga.
7 av 38 elever känner sig oroliga ibland. De flesta pojkarna känner sig sällan eller aldrig
oroliga. Majoriteten flickor känner sig sällan eller aldrig oroad, av 33 flickor går 20 flickor på
stadsskola och 13 på byaskola. 5 av 38 flickor uppger att de ibland eller ofta känner oro.
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Tabell 20: Hur oro och familjeförhållanden påverkar eleverna

Av de 59 elever som bor med båda föräldrarna i samma hushåll uppger 21 elever att de aldrig
är oroliga, 21 elever svarar sällan och 10 elever känner sig oroade ibland. 15 elever bor med
båda sina föräldrar i olika hushåll av dessa uppger 6 att de aldrig känner sig oroliga, 8 elever
svarar sällan och en elev känner sig ofta orolig. Av de 6 elever som enbart bor hos en förälder
svarar 1 elev att den aldrig känner sig orolig medan 5 elever känner sig sällan oroade.

7 11 2 20

6 14 1 1 22

13 25 3 1 42

11 7 4 22

4 9 3 16

15 16 7 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

aldrig sällan ibland ofta

Oro

Total

21 28 10 59

6 8 1 15

1 5 6

28 41 10 1 80

båda i samma

båda i olika

en förälder

Familj

Total

aldrig sällan ibland ofta

Oro

Total



Resultatet visar att majoriteten av de barn som någon gång känner sig oroliga bor med båda
föräldrarna i samma hushåll.
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Faktorer som påverkar elevernas hälsa

I självskattningsdelen rangordnade respondenterna olika påståenden utifrån vad de anser vara
viktiga för att de ska må bra. Vi har även lämnat tomma rader där de själva fick fylla i de
faktorer som påverkar deras hälsa positivt.

I redovisningen av nedanstående resultat kommer vi att sätta ihop mycket viktigt och ganska
viktigt, detta kommer att få samlingsnamnet viktigt. Vi sätter även ihop inte så viktigt och helt
oviktigt, dessa kategorier kallar vi inte viktigt.

Tabell 22: Hur viktigt eleverna anser det är att andra tycker att de är snygga



21 av 80 elever ansåg att det var viktigt att andra tycker att man är snygg. Detta ansåg 13
flickor och 8 pojkar. Skillnaden mellan de två typskolorna är inte nämnvärd. Det är totalt 11
av 80 som anser att det är helt oviktigt vad andra människor tycker i frågan.

Tabell 23: Hur viktigt eleverna anser det är att vara smal

27 av 80 elever anser att det är viktigt att vara smal. Fördelningen mellan könen är att
pojkarna anser att det är viktigare än flickorna att vara smal. Det är viktigare för eleverna på

3 14 3 20

7 12 3 22

10 26 6 42

5 13 4 22

2 4 9 1 16

2 9 22 5 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Snygg

Total

6 14 20

1 4 9 8 22

1 10 23 8 42

10 11 1 22

2 4 8 2 16

2 14 19 3 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Smal

Total



byaskolan att vara smal jämfört med eleverna på stadskolan. Men skillnaden är inte så stor.
Majoriteten elever tycker inte att det är viktigt att vara smal för att man ska må bra.
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Tabell 24: Hur viktigt eleverna anser det är att ha fina kläder

53 av 80 elever anser att det är viktigt att ha fina kläder för att man ska må bra. Av dessa är 25
elever pojkar och 28 elever flickor. Fördelningen mellan de 53 eleverna är 27 elever i staden
och 26 i byn. De återstående 27 eleverna anser att kläder inte är viktigt för hälsan. Det är
endast elever i byn som anser att kläder är helt oviktigt.

Tabell 25: Hur viktigt eleverna anser det är att vara stark/vältränad

Cirka 50 % anser att det är viktigt att vara stark/vältränad. 26 av dessa är pojkar 15 är flickor.
Fördelningen mellan de två typskolorna är 23 elever i staden och 18 i byn.
Av de återstående 39 elever som anser att det inte är viktigt att vara stark/vältränad är det 19
elever som går på stadsskola och 20 elever på byaskola. Av de 19 elever som bor i staden är
14 flickor och 5 är pojkar. De återstående 20 eleverna är de som går på byaskolan där
fördelningen är 9 flickor och 11 pojkar. Resultatet visar alltså att flickor inte tycker att det är
viktigt att vara stark/vältränad. Av de flickor som har denna uppfattning går majoriteten på
stadsskola. Av de pojkar som ansåg att det inte var viktigt att vara stark/vältränad går större
delen på byaskola. Resultatet visar att elever i staden (41 %) anser det viktigare än elever i
byn (29 %) att få se på tv när de vill för att de ska må bra.

3 7 10 20

3 14 5 22

6 21 15 42

4 11 5 2 22

3 8 4 1 16

7 19 9 3 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Kläder

Total

8 7 5 20

2 6 12 2 22

10 13 17 2 42

6 5 10 1 22

3 4 7 2 16

9 9 17 3 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Vältränad

Total



20

Tabell 26: Hur viktigt eleverna anser det är att deras familj har gott om pengar

48 av 80 elever tycker att det är viktigt att deras familj har gott om pengar. Detta anser 21
flickor och 27 pojkar. Av de 48 eleverna går 25 på stadsskola och 23 i byaskola. 32 elever
anser att pengar inte är viktigt för att må bra.

Tabell 27: Hur viktigt eleverna anser det är att få sitta vid datorn/tv-spel när de vill

En fjärdedel av eleverna tycker att det är viktigt att få sitta vid datorn eller spela tv-spel när
dom vill. Av dessa 20 elever är 14 pojkar och 6 flickor. De resterande 60 eleverna anser inte
att detta är viktigt för att man ska må bra. Fördelningen mellan könen är 28 pojkar och 32
flickor.

2 11 6 1 20

12 9 1 22

2 23 15 2 42

2 12 6 2 22

3 6 7 16

5 18 13 2 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Pengar

Total

4 2 11 3 20

3 12 7 22

4 5 23 10 42

2 6 9 5 22

3 8 5 16

2 9 17 10 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Dataspel

Total
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Tabell 28: Hur viktigt eleverna anser det är att få se på tv när de vill

28 av 80 elever anser att det är viktigt att få se på tv när de vill. Av dessa 28 var fördelningen
mellan könen, 16 flickor och 12 pojkar. Skillnaden mellan byaskolan och stadsskola är 11
respektive 27.  Större delen av respondenterna tycker inte att det är viktigt att få se på tv när
de vill , för att de ska må bra.

Tabell 29: Hur viktigt eleverna anser det är att ha olika aktiviteter på fritiden

Majoriteten av eleverna anser att det är vikigt att ha olika aktiviteter på fritiden. Av dessa är
fördelningen 40 pojkar och 35 flickor. Av de 5 elever som tyckte att aktiviteter inte var vikigt
gick 4 på byaskola och 1 på stadsskola.

3 3 12 2 20

1 10 8 3 22

4 13 20 5 42

6 12 4 22

1 4 8 3 16

1 10 20 7 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

TV

Total

13 7 20

14 7 1 22

27 14 1 42

9 11 2 22

9 5 1 1 16

18 16 3 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Aktiviteter

Total
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Tabell 30: Hur viktigt eleverna anser det är att äta godis/dricka läsk.

10 av 80 anser att det är viktigt att få äta godis och dricka läsk för att må bra. Av de 70 elever
som inte tycker att detta är viktigt är det nästan lika många flickor som pojkar. Resultatet visar
att det är fler elever i staden som anser att det är viktigt att äta godis/dricka läsk än det är i
byn.

Tabell 31: Hur viktigt eleverna anser det är att vara trygg i familjen

Nästan alla elever anser att det är viktigt att vara trygg i familjen. Det är bara en av 80 som
anser att det är helt oviktigt att känna sig trygg i sin familj.

1 4 10 5 20

1 2 13 6 22

2 6 23 11 42

1 16 5 22

1 7 8 16

2 23 13 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Sötsaker

Total

16 4 20

22 22

38 4 42

20 1 1 22

16 16

36 1 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt helt oviktigt

Trygg

Total
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Tabell 32: Hur viktigt eleverna anser det är att ha många snälla kompisar

Alla respondenter tyckte att det var viktigt att ha många snälla kompisar. Av dessa 80 var
fördelningen mellan mycket viktigt och ganska viktigt 67 respektive 13 elever.

Tabell 33: Hur viktigt eleverna anser det är att ha husdjur

42 av 80 (ca 50 %), anser att det är viktigt att ha husdjur. På stadsskolan är det 16 elever var-
av 8 är flickor och på byaskolan är det 26 elever där 12 är flickor som tycker att det är viktigt
med husdjur.

15 5 20

22 22

37 5 42

17 5 22

13 3 16

30 8 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt

Kompisar

Total

2 6 12 20

2 6 11 3 22

4 12 23 3 42

9 5 4 4 22

7 5 2 2 16

16 10 6 6 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Husdjur

Total
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Tabell 34: Hur viktigt eleverna anser det är att känna lugn och ro

Många elever anser att det är viktigt att få ha det lite lugn och ro. Bland dessa elever bor 39 i
staden och 32 i byn. Antalet flickor som vill ha det lugnt är 36, och antalet pojkar är 35.

Tabell 35: Hur viktigt eleverna anser det är med självkänsla

Alla svarande tycker att det är viktigt med självkänsla. Bland respondenterna var fördelningen
mellan mycket viktigt och ganska viktigt 68 respektive 12 elever.

Elevernas egna hälsofaktorer
Eleverna ansåg att de viktigaste faktorerna för god hälsa var familjen, kompisar och idrott.
Nedan kommer exempel på hur eleverna kunde svara: ”Att inte mina föräldrar bråkar” (Pojke
som bor med båda sina föräldrar i samma hushåll.) ”Att må bra, ha föräldrar som tycker om
en, bryr sig” (Flicka som bor med båda sina föräldrar i samma hushåll.) ”Att äta mycket

6 12 1 1 20

11 10 1 22

17 22 2 1 42

6 11 3 2 22

6 9 1 16

12 20 4 2 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt  ganska viktigt inte så viktigt helt oviktigt

Lugn och ro

Total

17 3 20

20 2 22

37 5 42

17 5 22

14 2 16

31 7 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mycket viktigt ganska viktigt

Självkänsla

Total



frukt” (Flicka.) ”Jag har redan allt för att jag ska må bra. Tex jätte bra kompisar jätte bra
familj” (Flicka som bor med båda sina föräldrar i samma hushåll.)
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Diskussion

Metoddiskussion
Det var ganska svårt att hitta litteratur som rör området barn och hälsa. Många böcker
inriktade sig på vuxna. Efter litteraturbearbetningen lade vi stor vikt på enkätutformningen
och bearbetningen. Mycket tid gick åt till att göra enkäten bra, med frågor som vi senare
skulle ha nytta av. Trots detta kan vi känna i efterhand att vissa frågors alternativ kunde vara
missvisande ex. hur eleverna ansåg sin hälsa vara: Mycket bra, ganska bra, bra, mindre bra
samt dålig. Vilken hälsa är bättre? Är det den som kryssar för ganska bra eller den som
kryssar för bra? Vi tror att eleverna kan ha blivit vilseledda.

En annan fråga som vi så här i efterhand skulle vilja ha ändrat på är svarsalternativen om vad
de ägnar mest tid till efter skolan, där vi hade ett alternativ som handlade om kompisarna.
Detta var någonting vi fått svar på i föregående fråga. Det vi egentligen ville få svar på var
vad de gjorde med sina kompisar eller vad de gjorde när de var själva. I och med detta misstag
av oss tror vi att vi fick ett missvisande resultat angående tv-tittande och datoranvändningen
eftersom de elever som var med kompisar åter igen kryssade i kompisalternativet. Eftersom vi
anser att dessa frågor inte hade förutsättningar för att visa ett rättvist resultat valde vi att inte
redovisa detta i studiens resultatdel.

När bearbetningen av enkäterna skulle börja trodde vi ett tag att vi tagit oss vatten över
huvudet då vi skulle lära oss dataprogrammet SPSS vilket vi aldrig kommit i kontakt med
tidigare. Många dagar gick åt till att sätta sig in och försöka förstå programmet innan vi över
huvud taget kunde börja sammanställa enkäterna. Nu i efterhand känns det skönt att vi har
klarat denna stora utmaning någorlunda bra.

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka hur eleverna vid de fyra skolorna mår samt hur de
fysiska, psykiska och sociala faktorerna påverkar deras hälsa. Huvudresultatet av de tre
faktorerna kommer att beskrivas här nedan.

Resultatet visar inget alarmerande ur hälsosynpunkt utan snarare att våra respondenter verkar
må bra. Majoriteten av eleverna ansåg att det är viktigt att ha mycket att göra hela tiden, ha
många vänner och vara trygg i sin familj. Resultatet kring ifall familjeförhållandena spelar
någon roll på oro och stress, visade det sig att de elever som ofta upplevde sig oroliga, bor
med båda sina föräldrar i samma hushåll. Ingen större skillnad på familjeförhållandens
påverkan sågs vid stress. Större delen av respondenterna oavsett familjeförhållanden känner
sig stressade någon gång. Av de tillfrågade respondenterna höll majoriteten på med någon
form av föreningsidrott, en till flera timmar i veckan. Elevernas kostvanor kring snabbmat
visade att 29% äter pizza, skrovmål etc. någon/några gånger i veckan.

Vi tycker att vi fått svar på våra frågor men känner samtidigt att det är ett för litet antal
respondenter för att kunna dra några större slutsatser av resultatet. Om tid hade funnits hade
det varit intressant att göra en djupare undersökning utifrån de resultat vi redan fått.



När det gäller hälsans tre delar har vi valt att dela upp diskussionen efter dessa faktorer.
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Sociala  faktorer
Av resultaten har vi kunnat urskilja det sociala som en stor faktor för hälsans betydelse.
I resultatet av undersökningen visade det sig att 26 % av de tillfrågade har separerade
föräldrar. Det är möjligt att resultatet varit annorlunda om vi hade undersökt stadsskolor
belägna i lägenhetsområden istället för som vi gjorde i villaområden. Vi tror att om man bor i
villa är det större sannolikhet att man som föräldrar lever tillsammans, eftersom det i dagens
samhälle oftast kräver två löner för att ha råd att bo i hus. Tidigare i vårt arbete under rubriken
forskning om hälsofaktorer tog vi upp fakta om en studie kring familjeförhållanden, där 24 %
av barn i åldern 10-12 år har separerade föräldrar. (Statistiska centralbyrån, 1998) Om vi
jämför vårt resultat med detta kan vi se likheter, men vi kan dock inte dra några slutsatser i
och med den stora skillnaden i undersökningens omfattning.

Av alla de barn som svarade att de någon gång känner oro, bor alla dessa barn med båda
föräldrarna i samma hushåll. En skilsmässa behöver inte vara negativ för ett barn. Om
föräldrarna bråkar kan barnet ofta ta på sig skulden. Därför kan det vara bättre om föräldrarna
separerar. (Bispfors m fl, 1995) Kan oron grunda sig i att föräldrarna bråkar och att barnet tar
på sig skulden samtidig som de oroar sig för att föräldrarna ska skiljas?

Det är bara 10 % av de tillfrågade som går hem till ett hushåll där en vuxen finns. Vi tror att
detta beror på att föräldrar idag i större utsträckning än förr arbetar heltid för att få ekonomin
att gå ihop. Inte bara för att ha råd att bo utan även för att människor idag blir allt mer
materialistiska. En annan orsak till att barnen går hem till ett hushåll utan vuxen tror vi kan
vara att mor- och farföräldrar inte finns tillgängliga på samma sätt som förr. Detta skriver
även Bispfors m fl, (1995), om i boken Hälsopedagogik.

I vår studie visar det sig att barn i staden i större utsträckning går hem med eller till kompisar
efter skolan än vad barn i byn gör. Detta tror vi kan bero på avstånden mellan hushållen samt
att många elever har skolskjuts, vilket kan göra det svårt för en kompis att följa med. I staden
kan det vara lättare att följa med en kompis hem eftersom avstånden inte blir lika stora.

Fysiska faktorer
I vårt resultat har vi tagit del av olika fysiska faktorer som mer eller mindre kommer att
påverka hälsan. Tidigare forskningar säger att barn spenderar mycket tid framför tv-apparaten
vilket leder till en mer inaktiv livsstil. (Diabetolog nytt, 2004) Detta kan vi inte styrka i vår
undersökning eftersom vi inte fått svar på vad de elever som går hem med kompis och/eller
till kompis gör.

I staden försvinner allt mer grönoråden, där det förr fanns lekparker finns nu hus eller vägar.
På grund av detta har spontan aktivitet minskat. Kan detta vara orsaken till att barn blir
tvungen att välja föreningsidrott eller ingen fysisk aktivitet alls. Brenberg, (1998), skriver att
föreningsidrottandet på senare år ökat samtidigt som antalet barn utan fysisk aktivitet också
ökat. I vårat resultat idrottar majoriteten av de tillfrågade eleverna en till flera timmar i
veckan. Större delen av dessa är med i någon form av förening. Antalet barn som inte utövade



någon idrott alls var 10 %. Vi anser att denna procentsiffra är hög, om det är så att de inte rör
sig någonting alls på sin fritid.

Enligt Bispfors m fl, (1995), är den största riskfaktorn för ohälsa dåliga kostvanor. I dag äter
fler barn färdiglagad mat. I vår undersökning framkom det att 29 % av de tillfrågade äter
snabbmat 1-2 gånger per vecka. Vi tycker att denna siffra är relativt hög. Under vår barndom
tror vi inte att snabbmat förekom i samma utsträckning. Ökningen kan bero på föräldrarnas
brist på tid och ork
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Ett positivt resultat är att de flesta eleverna oftast äter gemensamma måltider med sin familj.
Vi anser att det är viktigt att eleverna har den tiden tillsammans med de övriga
familjemedlemmarna eftersom detta kan vara den enda tiden under ett dygn som familjen
spenderar tillsammans.

Psykiska faktorer
I resultaten fanns flera kopplingar till psykiska faktorer och deras inverkan på hälsan.
En skrämmande siffra i vårt resultat visar att bara 50 % av de tillfrågade eleverna känner sig
glada under lektionstid. Vad beror detta på?  Kan det vara läraren? Klasskamraterna? Eller är
det skolmiljön? Denna fråga hade det varit intressant att få svar på. Hur inbjudande är
skolgårdarna? Vi har försökt att ta reda på hur eleverna upplever rasterna. En intressant
skillnad är att det är flickorna på stadsskolor och pojkar på byaskolor som upplever rasterna
på respektive skola roliga. Beror detta på utformningen av skolgårdarna, inbjuder den inte
flickor i byn till roliga aktiviteter på rasterna? Är skolgårdarna inte anpassade till båda könen?

På frågorna kring hur eleverna mår fann vi att 35 % har ont i huvudet ibland eller ofta. 53 %
känner sig ofta eller ibland förkylda. 66 % upplever sig någon gång trött. 91 % av de
tillfrågade eleverna känner sig någon gång stressade. 14 % upplever ibland eller ofta oro.
Vi upplever att några av dessa siffror är höga. Vad är det som påverkar eleverna till att känna
sig stressade, sjuka och trötta?  Vi har tittat lite på om familjeförhållanden och stress hänger
ihop. Det vi har sett är att 57 % av de elever som har separerade föräldrar känner stressade.
Medan 42 % av eleverna som bor med sina föräldrar i samma hushåll känner likadant.
Skillnaden däremellan är inte enorm men det vi undrar är varför så många elever
överhuvudtaget upplever stress. Många elever känner sig ofta trötta. När vi undersökte deras
sömnvanor såg vi att de flesta elever ändå sover 8-9- eller 10-11timmar per natt. I vårt resultat
kan man se att det finns en tendens till att de som tränar för mycket eller tränar för lite är de
som är mest trötta.

Faktorer som påverkar hälsa
När eleverna själva fick värdera olika faktorer som de ansåg vara viktiga för att de ska må bra
fann vi att fler pojkar än flickor tycker att det är viktigt att vara smal. Detta blev vi förvånade
över eftersom det finns stora debatter kring flickor och skönhetsideal. Kanske hade vi
förutfattade meningar men vi trodde att flickorna skulle ha stor majoritet på den frågan. En
stor del av eleverna ansåg att det var viktigt att ha fina kläder, det var dock ingen större
skillnad mellan svaren hos flickor och pojkar. Är eleverna redan i unga år modemedveten
eller är de rätta kläderna ett sätt för barn att bli accepterade?

Att vara stark och vältränad är något som pojkar anser vara viktigare än flickor. Detta resultat
blev vi inte förvånade över. Pojkar har länge haft ”förebilder” som hulken, stålmannen och
fantomen. Det kan vara så att det är allmänt vedertaget att killar ska vara stora starka
beskyddare jämfört med tjejer.



Många elever anser att det är viktigt att deras familj har gott om pengar. Beror det på en
strävan efter att alltid ha den nyaste och häftigaste prylen? Eller kan det vara så att barnen
insett att många av föräldrarnas bråk handlar om ekonomi?

I resultatet kring dataanvändning blev vi förvånade att så lite som en fjärdedel av de
tillfrågade eleverna anser att det är viktigt att få sitta vid datorn. Våra erfarenheter om vi ser
till de praktiker vi gjort ute på skolor är att otroligt många barns tankar kretsar kring just
datorer. Är eleverna inte medvetna om hur stor del datorn har i deras liv eller har vi fått fel
uppfattning?
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Detsamma gäller tv-tittandet. I resultatet visar det sig att det även här är en liten del som anser
att det är viktigt att se på tv.

Hela 94 % av de tillfrågade eleverna anser att det är viktigt att ha mycket att göra hela tiden.
Dagens barn verkar inte kunna ha tråkigt. Vi tror att detta kan vara inpräglat från födseln att
man alltid ska ha roligt och alltid ha någonting för händerna som babysim, babygympa,
babysång osv.

En liten del av eleverna ansåg att det var viktigt att få äta godis och dricka läsk för att må bra.
Bispfors, m fl, (1995), skriver dock att konsumtionen av glass, godis och saft har ökat den
senaste tiden. Majoriteten av de elever som ansåg detta viktigt bor i staden. Vi tror att
tillgängligheten på kiosker och affärer kan vara större i staden än i byn och att det i sin tur är
en bidragande orsak till varför barn i staden anser detta viktigt för att de ska må bra.

Vi tycker så här i efterhand att frågan om huruvida godis och läsk var viktigt för att de ska må
bra, nog var ställd på ett konstigt sätt eftersom många elever påpekade att det inte var viktigt
för att de skulle må bra men menade samtidigt att de ofta vill ha godis men att de
nödvändigtvis inte skulle må dåligt om dem inte fick det. Ett resultat som lämnar oss frågande
är att en elev svarade att det var helt oviktigt att känna sig trygg i familjen. Har denna elev
missuppfattat frågan eller är det så att det är helt oviktigt för denna elev?
Om det är det senare hur denne det hemma då? Även om det bara är 1 av 80 som svarat så
tycker vi att det är en för mycket.

Alla de tillfrågade eleverna anser att det är viktigt att ha många och snälla vänner. Eftersom
kompisar uppenbarligen spelar så stor roll för hälsan kan vi bara föreställa oss hur
fruktansvärt det är för de barn som inte har någon vän. Som blivande lärare känner vi ett stort
ansvar att i ett tidigt skede arbeta mot mobbing.

Avslutningsvis vill vi betona vikten av att vi som blivande lärare tar tillvara på och hjälper
våra elever att bibehålla/nå god hälsa. I och med denna studie har vi fått tagit del av några
barns verklighet, vilken kan vara både skrämmande och glädjande. I och med detta tror vi att
vi kommer att vara bättre rustade i mötet med dagens barn.
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Bilaga 1
Pojke Flicka 

1. Din familjesituation?  (Sätt ett kryss)

Jag bor:         Med båda föräldrarna ( i samma hushåll)
                      Både med mamma och pappa (i olika hushåll)

 Enbart hos en förälder
 Annat_______________

2. Hur bor du? (Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig)

 Villa
 Lägenhet
 Radhus
 Annat_________________

3. Hur tar du dig oftast till skolan? (Sätt ett kryss)

 Går
 Cyklas
 Taxi/buss
 Skjuts av föräldrar eller annan vuxen
 Annat__________________

4. Var går du oftast efter skolan? (Sätt ett kryss)

 Fritids
 Hem – där en vuxen väntar
 Hem – där du är ensam
 Hem- där syskon också är
 Hem- oftast med kompis
 Till en kompis
 Till annan vuxen, till exempel granne eller släkting.
 Annat_________________

5. Vad ägnar du mest tid till efter skolan? (Sätt ett kryss)

 Vara med kompisar
 Se på tv
 Spela dataspel/tv-spel
 Läsa läxor
 Annat__________________

6a. På fritiden tränar/idrottar jag: (Välj det alternativ som är närmast)

 Aldrig
 1-2 timmar/vecka
 3-4 timmar/vecka
 5-6 timmar/vecka
 7-8 timmar/vecka
 Mer_________________



6b. Vad utövar du?________________________________________________________
        ________________________________________________________

7. För att jag ska må bra vill jag träna: (Välj det alternativ som är närmast)

 Sällan/aldrig
 1-2 timmar/vecka
 3-4 timmar/vecka
 5-6 timmar/vecka
 7-8 timmar/vecka

                       Fler_________________

8. Jag brukar oftast sova: (Välj det alternativ som är närmast)

                       Mindre än 6 timmar/natt
 6-7 timmar/natt
 8-9 timmar/natt
 10-11 timmar/natt
 12timmar eller mer

9. Jag mår bra när jag får sova: (Välj det alternativ som är närmast)

 Mindre än 6 timmar/natt
 6-7 timmar/natt
 8-9 timmar/natt
 10-11 timmar/natt
 12timmar eller mer

10. Vilka av dessa måltider brukar du äta dagligen? (Kryssa i alla de måltider du brukar
äta)

 Frukost
 Lunch
 Mellanmål
 Middag
 Kvällsfika

                       Godis/snacks

11. För att jag ska må bra behöver jag äta: (Kryssa i de alternativ som stämmer för dig)

 Frukost
 Lunch
 Mellanmål
 Middag
 Kvällsfika

                       Godis/snacks



12. Har ofta äter du ”snabbmat” ( Pizza, hamburgare etc.)? (Välj det alternativ som är
närmast)

 Aldrig
 Ca 1-2 gånger/månad
 1-2 gånger/vecka
 3-4 gånger/vecka
 Annat___________________

13. Hur ofta äter du och din familj måltider tillsammans? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Ibland
 Oftast

                       Alltid

14. Hur upplever du skolmåltiderna? (Sätt ett kryss)

 Lugna och trivsamma
 Stressiga/oroliga
 Ibland lugna, ibland stressiga
Annat_________________

15. Hur upplever du rasterna? (Sätt ett kryss)

 Roliga
 Tråkiga
 Otrygga
 Ibland roliga, ibland tråkiga
Annat_________________

16. Hur känner du dig under lektionstid? (Kryssa i de alternativ som stämmer för dig)

 Orolig/ängslig
 Glad
 Otrygg
 Uttråkad
 Engagerad/motiverad
 Annat_________________

17. Hur ofta upplever du att du är förkyld? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta



18. Hur ofta upplever du att du har ont i huvudet? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta

 19. Hur ofta upplever du dig trött? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta

20. Hur ofta upplever du att du har ont i magen? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta

21. Hur ofta upplever du att du har för mycket att göra, och känner dig därför stressad?
       (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta

22. Hur ofta känner du dig orolig? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta

23. Hur ofta känner du dig glad? (Sätt ett kryss)

 Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Ofta

 24. Hur anser du att din hälsa är? (Sätt ett kryss)

 Mycket bra
 Ganska bra
 Bra
 Mindre bra
 Dålig



25a. Hur viktigt är detta för dig, för att du ska må bra?

                                         Mycket viktigt     Ganska viktigt    Inte så viktigt  Helt oviktigt

Att andra tycker att jag är snygg                                   

Att min familj har gott om pengar                                             

 Att vara trygg i familjen                                       

Att vara smal                                        

Att få åka utomlands                                       

Att vara frisk                                       

Att äta godis/dricka läsk                                        

Att få sitta vid datorn/tv-spel när jag vill                                                           

Att ha olika aktiviteter på fritiden                                                                  

Att få äta god mat                                        

Att få se på tv när jag vill                                        

Att trivas på skolan                                        

Att få bra resultat i skolan                                                                            

Att få ha fina kläder                                         

Att ha många snälla kompisar                                        

Att jag trivs med mig själv                                        

Att vara stark/vältränad                                        

Att ha husdjur                                         

Att ofta få ha lite lugn och ro                                        

Att ha mycket att göra hela tiden                                         

25b. Fyll på med egna saker som får dig att må bra!
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 



Bilaga 2

46 2 11 59

7 2 1 4 1 15

3 3 6

56 4 15 4 1 80

båda i samma

båda i olka

en förälder

Familj

Total

villa lgh radhus villa/lgh radh/lgh

Bostad

Total



Bilaga 3

1 1 2

1 2 2 1 6

2 3 2 1 8

3 2 4 1 10

8 2 1 4 5 20

11 4 5 4 6 30

6 1 2 1 1 11

4 1 2 1 8

10 1 3 3 2 19

10 10

3 3

13 13

9 9

9 9

1 1

1 1

stadsskola

byaskola

Skola

Total

stadsskola

byaskola

Skola

Total

stadsskola

byaskola

Skola

Total

stadsskola

byaskola

Skola

Total

stadsskolaSkola

Total

byaskolaSkola

Total

Vart
hem-vuxen

hem-ensam

hem-syskon

hem-kompis

till kompis

annat

vara med
kompisar se på tv dator/tv-spel läxor annat

Tid

Total



Bilaga 4

10 10 20

2 11 9 22

2 21 19 42

1 10 11 22

1 8 7 16

1 1 18 18 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola

stadsskola

byaskola

aldrig ibland oftast alltid

Middag

Total



Bilaga 5

1 1 13 5 20

1 11 10 22

1 2 24 15 42

15 6 1 22

1 4 9 2 16

1 4 24 8 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola

stadsskola

byaskola

 mindre än
6 tim/natt   6-7 tim/natt   8-9 tim/natt   10-11 tim/natt

 12 tim eller
mer/natt

Sova

Total



Bilaga 6

1 8 9 2 20

9 12 1 22

1 17 21 3 42

12 9 1 22

1 9 6 16

1 21 15 1 38

pojke

flicka

Kön

Total

pojke

flicka

Kön

Total

Skola
stadsskola

byaskola

mindre än
6 tim/natt 6-7 tim/natt 8-9 tim/natt 10-11 tim/natt

12 tim eller
mer/natt

Villsova

Total
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