
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mat, träning och prestation 

– En studie om kost- och träningsvanor i årskurs fem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Markus Johansson 

Examensarbete 10 poäng 

HT 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 

Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p 
Institutionen för pedagogik 



 

Sammanfattning 
 
Syftet med min studie är att ur ett genusperspektiv jämföra två årskurs femmor från en skola i 
Örnsköldsvik, med två årskurs femmor från en skola i Umeå, för att se eventuella skillnader 
och likheter när det gäller kost- och träningsvanor, samt hur kostvana påverkar elevernas 
prestationer i skolan. Denna studie är kvantitativ och datainsamlingen har skett med hjälp av 
enkäter som elever från vardera kommun har fått besvara. Enkätens syfte var att klargöra 
elevers uppfattningar och åsikter om kost- och träningsvanor. Därför utformades enkäten med 
fasta påståenden som eleverna har tagit ställning till. Resultatet i denna studie grundar sig på 
88 besvarade enkäter, där deltagarna var 46 elever från Umeå och 42 elever från 
Örnsköldsvik. Resultatet presenteras med hjälp av diagram och har beskrivits utifrån min 
kunskapsöversikt. Svaren från enkäterna har inte visat några större skillnader mellan 
kommunerna och könen utan har påvisat flera likheter. De skillnader som dock har 
framkommit har varit mellan elevernas mellanmålsvanor och kostvanans inverkan på 
prestationer i skolan. Det har visat sig i studien att det är en större andel tjejer än killar som är 
aktiva i idrottsföreningar och håller på med mer än en idrott, vilket motsäger vad tidigare 
forskning har visat. 
 
 
 
Nyckelord: Kostvanor, träningsvanor, fysisk aktivitet, genusperspektiv 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den tekniska utvecklingen har varit positiv för hälsoutvecklingen i vårt samhälle. Människor 
blir inte längre totalt fysiskt utslitna vid tidig ålder även om det i viss utsträckning fortfarande 
förekommer belastningsskador. Den nya tekniken har inte bara inneburit positiva effekter utan 
den är också en stor bidragande orsak till att vårt samhälle har blivit mer stillasittande. 
Människokroppen behöver rörelse för att fungera optimalt, utan rörelse försämras 
funktionsförmågan och kapaciteten i muskler, leder och skelett. Kroppens rörlighet, kondition 
och styrka är beroende av inriktningen och omfattningen av den fysiska aktiviteten, detta är av 
särskild betydelse för de yngre växande individerna och även de äldre.1

 
Vår energiförbrukning har successivt minskats under åren genom varje litet tekniskt framsteg. 
Bilen, TV och datorns inmarsch i samhället i kombination med automatiseringen av arbeten 
har i allra högsta grad minskat vårt energibehov. Förr tillhörde fysisk aktivitet vardagen hos 
de flesta människor, de arbetade fysisk på jobbet och de fick även gå eller cykla dit de skulle.2 
Detta var något naturligt som de varken tänkte eller pratade om. Skulle man idag gå en mil på 
morgonen till jobbet skulle det vara mycket sensationell händelse.3 Fysisk aktivitet är idag till 
stor del en fritidssyssla, vilket innebär att den inte längre tillhör vardagen för många 
människor.4 I dagens samhälle handlar det om att göra det så bekvämt som möjligt för oss 
människor, vi uppfinner saker som gör att vi ska slippa anstränga oss. Detta har inneburit att 
många människor har tillägnat sig stillasittande levnadsvanor.5  
 
Fysisk inaktivitet och dåliga matvanor bidrar till flera vanligt förekommande sjukdomar och 
till en ökad dödlighet. Genom tillräckligt med fysisk aktivitet och goda matvanor kan vi enligt 
världshälsoorganisationen (WHO) förebygga 90 procent av diabetes typ II, 80 procent av 
hjärt- och kärlsjukdomar och 30 procent av all cancer.6 Den minskade inaktiviteten och det 
allt för höga energiintaget är också direkta orsaker till övervikt och fetma i vårt samhälle. 
 
Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar både i Sverige och internationellt. Sverige 
har idag cirka 400 000 barn som har en hälsofarlig vikt, vilket medför att risken för att de ska 
drabbas av sjukdomar som astma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar ökar. Övervikt och fetma 
leder inte bara till sjukdomar utan den kan även leda till försämrad självkänsla och risk att dö 
för tidigt. Läkarna menar att detta är en tickande "bomb" bland barn och ungdomar i vårt 
samhälle.7 Några orsaker till den allt mer hälsofarliga vikten hos barn och ungdomar kan bero 
på ett ökat stillasittande framför TV och dator i kombination med allt sämre matvanor där 
många ersätter måltider med snabbmat, godis och läsk.8 Regeringen har tagit detta problem på 
                                                 
1 Engström, Lars-Magnus. (2002). Motion som fritidskultur. I Engström, Lars-Magnus., & Redelius, Karin 
(Red.). Pedagogiska perspektiv på idrott (pp. 135-149). Stockholm: Edita Norstedts. 
2 Livsmedelsverket., & Folkhälsoinstitutet. (2005). Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad 
fysisk aktivitet. Uppsala & Stockholm
3 Engström, Lars-Magnus. (2002). 
4 Livsmedelsverket., & Folkhälsoinstitutet. (2005).
5 Engström, Lars-Magnus. (2002). 
6 Livsmedelsverket., & Folkhälsoinstitutet. (2005).
7 http://www.bmidirekt.se/index.php?id=119 (2006-01-03 kl 22.00).
8 Rasmussen, Finn., Eriksson, Marit., Bokedal, Carin., & Schäfer Elinder, Liselotte. (2004). Fysisk aktivitet, 
matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar. Compass – en studie i sydvästra Storstockholm. (Rapport, 
Samhällsmedicin & Statens folkhälsoinstitut, 2004:1). Halmstad: Bulls Tryckeriaktiebolag. 
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största allvar och har i den nya folkhälsopolitiken uppmärksammat detta. Riksdagen har 
antagit nya folkhälsomål där utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor och deras 
psykiska ohälsa ska uppmärksammas.9  
 
Den fysiska och psykiska hälsan grundläggs hos människan redan i barndomen. Det är därför 
oerhört viktigt att barn och ungdomar har trygga och bra uppväxtvillkor med bra kost- och 
träningsvanor, för att förebygga sjukdomar i det vuxna livet. Detta ska skolan bidra med 
genom att de ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön.10 Men är verkligen alla elever medvetna om detta när de 
lämnar grundskolan? Idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap är ämnen som berör 
mat, hälsa och träning. Hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämnen med tanke på 
antalet timmar som det har. Detta innebär att ämnet inte har den påverkan som det skulle 
kunna ha på elevers levnadsvanor. Jag skulle vilja påstå att hälsa har försvunnit från begreppet 
idrott och hälsa. I ämnet idrott och hälsa fokuseras undervisningen mest på idrott, vilket gör 
att eleverna inte får den kunskap om hälsa som de behöver.  
 
Det gjordes en svensk studie under 1997 som visade att barn som hade ätit en bra frukost 
kände sig piggare och mådde bättre än de barn som ätit en näringsmässigt sämre frukost. Det 
framgick även av studien att frukostens näringskvalitet och energiinnehåll påverkade både 
intellektuella och fysiska prestationer.11 En god kostvana har alltså stor betydelse för hur vi 
människor presterar både intellektuellt och fysiskt. Träning har den effekten att den påverkar 
humöret, självkänsla och gör så att vi blir mer avslappnade och lugna. Alla dessa faktorer har 
stor betydelse för all typ av inlärning.12 Det finns ett mönster som visar att tjejer både rör sig 
mindre och har sämre måltidsvanor än vad killar har, samtidigt ägnar sig killar åt allt fler 
stillasittande aktiviteter. 13  
 
Jag anser mig kunna påstå att övervikt, fetma och prestationer hos eleverna har ett mycket 
starkt samband med individers kost- och träningsvanor. Elevernas levnadsvanor anser jag har 
en betydande roll för hur de kommer att må i framtiden. Med utgångspunkt i det som jag 
nämnt här ovan framgår det tydligt att kost- och träningsvanor har en viktig roll för elevers 
hälsa och välmående. Jag vill därför undersöka vad elever har för vanor och uppfattningar när 
det gäller kost och träning, samt om det finns några skillnader och likheter mellan killar och 
tjejer. 
 

                                                 
9 http://www.fhi.se/templates/Page____1237.aspx (2006-01-03 kl 22.01).    
10 Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet.  
11 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=4943 (2006-01-04 kl 22.07).
12 Raustorp, Anders. (2000). Att lära fysisk aktivitet – Bildning i rörelse livsstil och hälsa. Uppsala: 
Kunskapsföretaget. 
13 Danielson, Mia. (2003). Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02. (Grundrapport, Statens folkhälsoinstitut, 
2003:50). Sandviken: Sandvikens tryckeri. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min studie är att ur ett genusperspektiv jämföra två årskurs femmor från en skola i 
Örnsköldsvik, med två årskurs femmor från en skola i Umeå, för att se eventuella skillnader 
och likheter när det gäller kost- och träningsvanor, samt hur kostvana påverkar elevernas 
prestationer i skolan.  
 
Detta gör jag med följande frågställningar: 
 

• Vilka skillnader och likheter i kostvanor finns det mellan kommunerna?  
• Vilka skillnader och likheter i träningsvanor finns det mellan kommunerna? 
• Vad har genusperspektivet för betydelse för kost- och träningsvanor? 
• Vad anser eleverna att kostvanan har för inverkan på deras prestationer i skolan? 
• Anser eleverna att det är tillräckligt med undervisning i kost och träning i skolan? 
 

 
1.4 Förklaring av begrepp 
 
Kost 
 
Med kost avser jag det dagliga intaget av de betydelserika näringsämnena kolhydrat, protein, 
fett, vitaminer och mineraler. Kost berör i denna studie det dagliga intaget av mat. 
 
 
Kostvana 
 
Kostvana definieras i denna studie till ett samlingsbegrepp över de matvanor och beteenden 
som en individ eller grupp har erhållit sig. En kostvana kan vara regelbunden och antigen 
negativ eller positiv beroende på hur den ter sig. 
 
 
Träning 
 
Begreppet träning har jag valt att definiera till en aktivitet där en individ rör på sig tills 
han/hon blir svettig oavsett syfte eller sammanhang. Träning är alltså väldigt omfångsrikt 
begrepp i min studie och kan jämföras med begreppet fysisk aktivitet, som är all typ av rörelse 
som leder till ökad energiomsättning där utövaren blir svettig.14 Träning anser jag både kan 
vara en planerad och oplanerad fysisk aktivitet, där kondition, styrka, rörlighet och 
koordination förbättras medvetet eller omedvetet tillsammans med andra eller individuellt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Kallings, Lena V. (2002). Åtgärder mot fetma – Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende 
fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma. (Rapport, Statens folkhälsoinstitut, 2002:6). 
Sandviken: Sandvikens tryckeri. 
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Träningsvana 
 
En träningsvana definieras i denna studie till ett samlingsbegrepp över en individ eller grupps 
träningsbeteenden som kan vara såväl positiva som negativa för hälsan. En träningsvana kan 
vara när en person regelbundet nyttjar fysisk aktivitet. 
 
 
Levnadsvana 
 
En levnadsvana är ett samlingsbegrepp av beteenden hos enskilda individer eller grupper som 
påverkar dess hälsa såväl positivt som negativt.15  
 
 
Genusperspektiv 
 
Att se saker ur ett genusperspektiv innebär att man sätter in kön i ett större sammanhang. 
Begreppet genus syftar på de kulturella och sociala föreställningar som kopplas till det 
biologiska könet. Dessa föreställningar ser olika ut i olika kulturer, och föreställningarna 
förändras med tiden. Vad som anses kvinnligt och manligt skiljer sig alltså mellan olika 
länder och kulturer. De föreställningar som hör ihop med genus används som 
kategoriseringsprinciper i en mängd olika sammanhang. Det kan till exempel handla om vilka 
leksaker vi ger till våra barn, vilka utbildningar och yrken som anses lämpliga eller inte 
lämpliga och hur vi klär oss. De uppfattningar vi har om genus skapas och återskapas hela 
tiden i vårt dagliga beteende, i hur vi tänker och talar om oss själva och andra. Varje kultur 
och tid har ramar som definierar hur mycket genusföreställningarna får tänjas. I genus finns 
en förändringspotential där genusföreställningar och könsmönster kan förändras om de tillåts i 
den tid och kultur vi lever i. I genusbegreppet definieras kvinnlighet och manlighet i 
förhållande till varandra. Det finns ett maktförhållande i genusperspektivet som syftar på att 
manligt genus och kvinnligt genus inte har samma status i samhället.16

    

                                                 
15 Danielson, Mia. (2001). 
16 Hedlin, Maria. (2004). Lilla genushäftet – Om genus och skolan jämställdhetsmål. (Rapport, 2004:2). Kalmar: 
Högskolan i Kalmar, Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap. 
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2. Metod 
 
2.1 Metodval 
 
Jag valt att genomför en kvantitativ studie. Denna metod har jag valt för att jag tycker den är 
mest relevant för min undersökning eftersom att jag kan använda mig av ett större urval av 
elever än vad jag skulle kunna göra i en kvalitativ studie. Med en kvantitativ studie blir det 
möjligt att göra jämförelser av resultatet. Den kvantitativa datainsamlingsmetoden ger även en 
bred och generell bild av området och den passar bäst för att belysa det område jag valt att 
studera. En kvalitativ metod är mer djupgående hos enskilda individer och är inte lika 
jämförelsebar då den bygger på dens upplevelser. Detta skulle begränsa min studie och 
resultatet skulle bli svårare att jämföra.17

 
I både en kvantitativ och kvalitativ studie kan man urskilja tre steg i undersökningsprocessen. 
Det första steget kan man säga är datainsamlingen där grunden för studien inhämtas. Andra 
steget i processen är bearbetningen/analysen av data och det tredje steget och det sista i 
processen är tolkningen av bearbetningen/analysen.18 Dessa steg har jag försökt följa i min 
undersökningsprocess för att få en tydlig och strukturerad studie. 
 
Jag har valt att göra en enkätundersökning om ungdomars kost- och träningsvanor. Det finns 
olika typer av enkäter och jag har valt att göra en gruppenkät som delas ut till personer som 
möts regelbundet i samma lokaler. Fördelen med denna typ av enkät är att den delas ut, 
besvaras och samlas in vid ett och samma tillfälle. Det innebär att jag har större kontroll över 
vilka som svarar och att de inte pratar med varandra under genomförandet. En enkät har 
frågeformuleringar som är standardiserade, vilket betyder att alla svarsalternativ och frågor 
presenteras på samma sätt för alla respondenter. Fördelen med enkätundersökningar är att de 
även går att genomföra på ett större urval i förhållande till kostnad och tid jämfört med 
intervjuundersökningar.19

 
 
2.2 Urval 
 
Mitt urval av skolor styrdes av möjlighet och tillgänglighet, det vill säga att jag gjorde 
undersökningen i de skolor som hade möjlighet och tid att ta emot mig. Det betyder inte att 
jag tog vilka skolor som helst utan jag har försökt i största möjliga mån att välja skolor utifrån 
elevantal, geografisk placering och likartat socioekonomiskt upptagningsområde. Mina val av 
kommuner baserade sig på att jag ursprungligen kommer från Örnsköldsvik och har ett 
intresse av den kommunen. Umeåkommun valde jag för att jag själv bor och har levt i den 
kommunen i snart fyra års tid. Jag har valt att jämföra dessa två kommuner eftersom att jag 
tror att det kan vara en stor skillnad mellan dem. Utifrån egna erfarenheter känner jag att 
Umeå är en kommun där mycket kretsar kring kost och hälsa, med sportcentret IKSU i 
spetsen. Örnsköldsvik är en idrottstokig stad men jag tror inte den är lika inriktad mot kost 
och hälsa i samma utsträckning som Umeå. Eftersom att jag läser till lärare i de tidigare åren 
ville jag undersöka den gruppen av barn och ungdomar som befinner sig där just nu. För att 

                                                 
17 Trost, Jan. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
18 Ibid. 
19 Ejlertsson, Göran. (2005). Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
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begränsa min studie valde jag slumpmässigt att inrikta mig mot elever som går i femte klass. 
Jag valde även att begränsa min studie till två klasser från vardera kommun.  
 
 
2.3 Etiska överväganden 
 
Min studie följs genomgående av några forskningsetiska krav. Dessa krav är information, 
samtycke, anonymitet, konfidentialitet och förfogandet av material. Informationskravet ser jag 
som en beskrivning för de berörda i studien av vad jag ska studera, hur jag ska genomföra det 
och vad jag ska använda det till. Samtyckeskravet uppfattar jag som att få tillåtelse från de 
berörda att genomföra enkätundersökningen. Anonymitetskravet innebär att jag som författare 
och även utomstående personer inte specifikt vet vems data det rör sig om och att vi inte 
heller kan ta reda på det. Konfidentialitetskravet innebär att jag som författare har eller kan få 
full kännedom om viss information men behåller det för mig själv. Kravet om förfogande av 
material uppfattar jag vara att använda materialet till det ändamål det är till för och hantera det 
på ett sätt som skyddar anonymiteten och konfidentialiteten.20

 
Informationskravet uppfyllde jag genom att jag skickade ut ett brev till samtliga barn och 
föräldrar i alla fyra klasser. Samtyckeskravet fullgjordes genom att jag tillfrågade de 
ansvariga lärarna via mail och jag fick även samtycke från föräldrarna genom min 
svarsblankett som de besvarade, samt att jag muntligen tillfrågade eleverna om de ville delta i 
enkätundersökningen och fick därigenom deras samtycke. Anonymitetskravet tillgodosågs 
genom att enkäten genomfördes helt anonymt och eleverna behövde till exempel inte skriva 
namn, vilket innebar att jag inte kunde urskilja vem av eleverna som hade svarat vad. Jag 
innehar även information om vilka skolor, lärare, klasser som jag har gjort 
enkätundersökningen i, men i och med mitt konfidentialitetskrav på min studie håller jag det 
för mig själv och uppfyller där med det kravet. Jag infriar kravet på förfogandet av materialet 
genom att jag under arbetets gång har skyddat dess innehåll från obehörig kontakt och det är 
endast jag som har sammanställt och analyserat materialet till forskningsändamålet som är 
mitt examensarbete. 
 
 
2.4 Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat min studie i den mån att jag har inriktat mig mot två kommuner och två 
klasser i varje kommun. Detta har jag gjort utifrån ett tids och tillgänglighetsperspektiv. Jag 
har även valt att använda mig av endast en metod istället för att använda mig av en 
kombinations metod. Jag gjorde det eftersom jag ansåg att den kvantitativa metoden var mest 
relevant för min typ av undersökning. 
 
 
2.5 Genomförande 
 
Min studie började med att jag studerade boken Rapporter och uppsatser21 som gav mig tips 
och idéer kring arbetet med rapporter. Denna bok har jag använt mig av från och till under 
hela arbetet och den har varit en bra resurs att tillgå.  

                                                 
20 Forsman, Birgitta. (1997). Forskningsetik – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
21 Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
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När jag läst in mig på arbetet kring rapporter och uppsatser började jag ta kontakt med ett 
antal skolor. Jag kontaktade skolor som jag ansåg hade samma geografiska placering, 
elevantal och etnisk bakgrund. Kontakten tog jag genom mail eftersom att jag av egna 
erfarenheter har upplevt att det har varit svårt att få kontakt med någon via telefon. 
Mailkontakt har även den fördelen att man har allt som har sagts nerskrivet i ett mail. Jag 
kontaktade de ansvariga klasslärarna för respektive klass där jag beskrev vad jag skulle göra 
och vad jag skulle använda det till. Därefter ville jag ha ett samtycke från lärarna om jag 
kunde få genomföra en enkätundersökning i deras klass eller inte.  
 
När jag väl hade fått klartecken från ansvariga lärare skapade jag ett informationsbrev22 som 
skickades hem till barnen och deras föräldrar. I brevet beskrev jag vad jag sysslade med och 
vad jag skulle göra. Eftersom eleverna som jag gjorde enkätundersökningen med var 
underåriga fanns det en blankett med i brevet där föräldrarna skulle ta ställning till om deras 
barn fick vara med i studie eller inte. I brevet stod ett datum då enkätundersökningen skulle 
genomföras och hade inte svar lämnas innan dess så skrev jag att jag tolkade det som ett 
medgivande. Detta gjorde jag för att vara säker på att kunna genomföra enkäten vid 
överenskommet datum. Föräldrarna skulle på blanketten kryssa i ja eller nej beroende på om 
de ansåg att deras barn fick vara med i enkätundersökningen eller inte, denna blankett skulle 
de sedan skickas till den ansvarige läraren för klassen. 
 
Medan jag väntade på klartecken från ansvariga klasslärare besökte jag biblioteket på Umeå 
Universitetet där jag sökte efter litteratur, forskningar, artiklar mm till min studie. Jag har 
även sökte material från tidigare kurser som jag har läst på Universitet i Umeå. Jag sorterade 
det material jag hittade och fann både relevant och inte relevant material till min studie. Jag 
har även sökt material på Internet där jag har använt mig av sökmotorn ”Google”.23  
 
När jag väl hade fått datum och tid för enkätundersökningen åkte jag vid överenskommet 
datum ut till respektive skola vid fyra olika tillfällen och genomförde enkätundersökningen. 
När jag ankom till klassrummet presenterade jag mig och berättade för eleverna vad jag höll 
på med och vad jag skulle använda enkätundersökningen till. Eleverna blev då också 
tillfrågade muntligt av mig om de vill medverka i enkätundersökningen. Jag berättade även 
för eleverna att enkäten var helt anonym, det vill säga ingen kommer att få reda på vad just de 
har svarat på enkäten. Efter min information till eleverna delade jag ut enkäterna och under 
tystnad fyllde eleverna i enkäten. Efter genomförd enkätundersökning samlade jag in 
enkäterna och tackade eleverna för deras hjälp och medverkan i studien.     
 
 
2.6 Enkätkonstruktion 
 
Mitt syfte och mina frågeställningar var utgångspunkten för min enkätkonstruktion. Det jag 
ville med min enkät var att göra den tydlig och lätt att genomföra för eleverna. För att lära 
mig mer om enkäter lånade jag Enkätboken24 och Enkäten i praktiken25, dessa böcker har 
varit till stor nytta i mitt enkätskapande. Eftersom att jag ville undersöka vilka vanor och 
uppfattningar elever har när det gäller kost och träning innebar det att jag ville ta reda på 
elevers åsikter. Den typ av frågekonstruktion som är mest lämpad för åsiktsfrågor är 
                                                 
22 Bilaga 2. 
23 http://www.google.se (2006-01-03 kl 22.02).
24 Trost, Jan. (2001). 
25 Ejlertsson, Göran. (2005). 
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påståenden,26 därför valde jag att skapa påståenden som eleverna skulle ta ställning till i 
enkäten. För att underlätta elevernas ställningstaganden valde jag att endast ha tre 
svarsalternativ. Det vanligaste är att ha fem svarsalternativ, men jag ansåg att det skulle bli 
svårare för eleverna att ta ställning till påståendena då. Jag valde att ha samma svarsalternativ 
genom hela enkäten förutom på två frågor. Detta gjorde jag för att jag ville att eleverna skulle 
känna igen sig genom hela enkäten och inte bli förvirrade. De flesta frågorna i enkäten har 
variablerna ”Stämmer helt”, ”Stämmer delvis”, och ”Stämmer inte alls”. Dessa variabler 
ansåg jag vara mest lämpade för min enkät. På fråga 21 och 22 i enkäten kan svarsalternativet 
”Stämmer delvis” inte anses vara relevant. Jag tycker att det är relevanta eftersom att i fråga 
21 kanske eleven har varit med i en idrottsförening eller kanske ibland tränar med någon 
idrottsförening. I fråga 22 kan det vara så att eleven kanske har utövat flera idrotter eller 
funderar på att börja med fler idrotter. I fråga 26 och 27 i enkäten frågar jag eleverna vad 
deras föräldrar jobbar med, det gjorde jag för att jag ville se om det fanns något samband 
mellan kost- och träningsvanor och socialgruppstillhörighet.   
 
Svarsvariabeln ”Stämmer helt” innebär att påståendet överensstämmer helt med elevens 
uppfattning eller vana. Svarsvariabeln ”Stämmer delvis” innebär att påståendet 
överensstämmer lite grann med elevens uppfattning och vana, medan svarsvariabeln 
”Stämmer inte alls” innebär att påståendet inte överhuvudtaget överensstämmer med elevens 
uppfattning och vana. Dessa svarsvariabler valde jag utifrån vad jag läst i Enkätboken27. 
Påståendena skapade jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar samt det material som 
jag läst in mig på. Enkäten i sin helhet kan ses i bilaga 1. 
 
 
2.7 Presentation av resultat 
 
I resultatdelen presenterar och beskriver jag resultatet från enkätundersökningarna utifrån ett 
genusperspektiv. Jag jämför även kommunerna mellan varandra för att finna skillnader och 
likheter mellan dessa. Mitt resultat presenteras genom förklarande diagram. Diagrammen har 
jag konstruerat så att det visar både kommun och vilket kön eleverna tillhör. Jag använder 
samma typ av diagram genom hela resultatdelen för att göra det tydligt för läsaren och för att 
tydligt redogöra för mitt syfte med studien. I diagrammen har jag delat upp killar och tjejer 
från de respektive kommunerna. Diagrammen i resultatet innehåller fyra grupper, killar från 
Örnsköldsvik, tjejer från Örnsköldsvik, killar från Umeå och tjejer från Umeå. Dessa fyra 
grupper motsvarar 100 procent vardera, då svarsfrekvensen ska jämföras mellan kön och 
kommun. Resultatdelen är uppdelad i fyra områden: kostvanor, kostvanans inverkan på 
elevers prestationer i skolan, träningsvanor samt undervisning kring mat och träning. De 
frågor som berör varandra i enkäten har jag valt att presentera och jämföra tillsammans. I 
resultatredovisningen jämför jag skillnader och likheter mellan kommunerna och könen. Jag 
har i största möjliga mån försökt väva in min kunskapsöversikt med mitt resultat. 
 
Mitt resultat som presenteras bygger på enkäter från 88 elever i årskurs fem från två olika 
kommuner och skolor. Av dessa elever är 46 elever från en skola i Umeå och 42 elever från 
en skola i Örnsköldsvik. Av de 46 eleverna i Umeå var 28 stycken tjejer och 18 stycken killar. 
Av de 42 eleverna i Örnsköldsvik var 26 stycken killar och 16 stycken tjejer. Resultatet från 
dessa 88 enkäter har jag först sammanställt i antal och sedan räknat om det till procent. Detta 
gjorde jag eftersom flickorna och pojkarna i de respektive klasserna inte var ett jämnt antal.  

                                                 
26 Trost, Jan. (2001). 
27 Trost, Jan. (2001). 
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2.8 Bortfall 
 
I min studie deltog 88 elever från årskurs fem. 46 elever var från en skola i Umeå och 42 
elever var från en skola i Örnsköldsvik. Det största bortfallet som har funnits i min studie har 
varit på frågorna 26 och 27 där eleverna skulle skriva vad deras föräldrar jobbar med. Det har 
till största del berott på att eleverna inte har vetat vad deras föräldrar jobbar med. Frågorna 26 
och 27 har tagits bort från studien eftersom de inte har gett mig något resultat som kan vara 
användbart i min studie, mycket beroenden på att jag har valt att undersöka skolor med 
samma bakgrund. Men jag har ändå valt att behålla det jag har skrivit i kunskapsöversikten 
om kostens och träningens sociala betydelse, eftersom att jag tror att det kan var intressant för 
läsaren att ta del av det perspektivet. Det har varit några enstaka bortfall på frågorna 9, 16, 24 
och 25 vilket kan ha berott på att eleverna helt och hållet har missat att svara på frågan eller så 
har de inte kunnat ta ställning till påståendena. Bortfallen har jag visat i diagrammen i resultat 
delen genom att föra in variabeln ”Ej svarat”. Svarsfrekvensen anser jag har varit mycket bra i 
min studie. 
 
 
2.9 Validitet och reliabilitet 
 
En stor möda har lagts på skapandet av enkäten och på påståendenas validitet. Massiva 
litteraturstudier och diskussioner har legat till grund för att utforma påståenden som verkligen 
mäter det som avses mätas i min studie. Jag bedömer att resultatet av enkäterna har hög 
validitet då det som efterfrågas har återgetts av deltagarna och syftet med studien är besvarat. 
Undersökningens reliabilitet har jag försökt uppfylla genom att skapa en tydlig och lätt 
genomförlig enkät. Påståendena i enkäten har i största möjliga mån försökt läggas fram på ett 
korrekt sätt, för att inte skapa en stor slumpvariation i svaren.28 Enkätundersökningen har 
uppvisat en hög svarsfrekvens vilket tyder på att enkäten har varit tydlig och väl strukturerad. 
Jag upplever att resultatet av enkäterna är av hög reliabilitet då en ny undersökning med 
samma enkät och samma deltagare sannolikt skulle leda till samma svar och resultat.   
 

                                                 
28 Ejlertsson, Göran. (2005). 

                                                                                                       
 

- 9 -



 

3. Kunskapsöversikt 
 
3.1 Kost 
 
Den senaste tiden har det debatterats mycket om kost och matvanor i massmedia. Detta har 
bidragit till en mängd olika kost- och träningsprogram på TV som till exempel ”du är vad du 
äter”, ”biggest looser” och ”forma kroppen”. Just nu råder det hysteri kring nyttig och onyttig 
mat. Light produkter, ”fett fria” produkter och produkter utan tillsatt socker lanseras för fullt 
och det har blivit ett sorts försäljningsknep. Det finns en enighet i samhället om att det är 
viktigt med en kostförändring och en ökning av den fysiska aktiviteten för att kunna 
förebygga och förhindra vissa sjukdomar som är kopplade till en felaktig kost.29 I USA 
beräknas det finnas ungefär nio miljoner överviktiga barn i grundskolan. Detta beror på 
felaktiga matvanor, både i skolan och i hemmet.30

 
 
3.1.1 Kostens betydelse för hälsan och prestationer 
 
Under en livstid äter vi människor i genomsnitt 40-50 ton mat. Vilken typ av mat dessa 40-50 
ton består av har stor betydelse för vår hälsa.31 En riktig och rätt sammansatt kost gynnar och 
bevarar en god hälsa genom att förebygga sjukdomar. För att kroppen ska fungera optimalt 
behöver den tillräcklig och riktig näringstillförsel, samt sömn och vila för att orka med. En 
kost med ett högt fettintag av framförallt mättade fettsyror ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Hälsoproblem som övervikt, karies och diabetes typ II har ett tydligt samband 
med matvanor och kost. Personer som äter en kost som i stor omfattning innehåller grönsaker, 
frukt och rotfrukter har mindre risk att drabbas av bland annat hjärtinfarkter och cancer.32 
Detta beror på att de innehåller antioxidanter som skyddar kroppen mot föroreningar. De 
viktigaste antioxidanterna som finns i maten är C-vitamin, E-vitamin, selen och betakaroten.33

 
Frukosten är en av de viktigaste måltiderna, den har visat sig vara av betydelse för hur vi 
människor presterar under dagen. Vilken tidpunkt frukosten äts har visat sig har stor betydelse 
för barn och ungdomars inlärningsförmåga. Är det mer än två timmar mellan måltiden och 
inlärningstillfället påverkas inlärningen negativt. Ett mindre bra frukostintag har tydliga 
effekter på elevens fysiska uthållighet och kreativitetsförmåga i skolan. Elever som har sämre 
frukost- och lunchvanor mår sämre i skolan och skolkar oftare. I skolor där försök har gjorts 
med att servera frukost till eleverna har visat ett positivt resultat. Arbetsmiljön i klassrummen 
har blivit lugnare och eleverna har ätit bättre under dagen.34

 
 
 
 
 

                                                 
29 Socialstyrelsen. (1990). Kost, aktivitet och hälsa hos barn och ungdom. Borås: Allmänna förlaget.  
30 SVT 1. (8/12-05). UR-program. Klockan 9.30. 
31 Winroth, Jan., & Rydqvist, Lars-Göran. (1995). Idrott, friskvård & hälsa – Friskvård i filosofi, teori och 
praktik. Skog: Grafiska AB. 
32 Kallings, Lena V. (2002). 
33 Paulún, Fredrik. (2004). Ät, träna, prestera. Italien: Istituto grafico silvio basile s.p.a. 
34http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/B619EB260706E2A3C1256E230070A7B4?open&topskolafors 
kola (2006-01-03 kl 22.04).
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3.1.2 Kostens sociala betydelse 
 
Maten och våra matvanor har en betydelsefull funktion som mötesplats, kulturbärare och källa 
till njutning.35 Grupptillhörighet är ett starkt mänskligt behov där vi kan känna trygghet och 
tillhörighet. Genom maten träffas vi och äter tillsammans med antingen familjen, med 
arbetskompisar eller med skolkamrater. Maten är därmed ett sätt att få social kontakt och en 
chans till att skapa sociala nätverk som är betydelsefull för människans utveckling.36  
 
 
3.1.3 Kostvanor 
 
Det är viktigt att äta en allsidig sammansatt kost för att må bra. Detta är viktigt oavsett om du 
är vuxen eller barn. Barn behöver framförallt äta en bra sammansatt kost för att utvecklas 
normalt. Regelbundna kostvanor är betydelsefulla för en god mathållning och att vi då äter 
mer än bara något litet som godis, kex eller frukt. Att ibland missa någon måltid är inte farligt, 
men görs det till en vana kan det direkt vara skadligt för hälsan.37  
 
När det gäller frukostvanan finns det ett generellt mönster som tyder på att andelen barn och 
ungdomar som äter frukost avtar med stigande ålder oavsett kön, det som kan tilläggas är att 
tjejernas minskning är något större än killarnas. Andelen tjejer som äter lunch och middag 
avtar också med stigande ålder och det visar sig att tjejer i 15 års ålder äter frukost och lunch i 
mindre utsträckning än vad killar gör i den åldern. En försämring av barn och ungdomars 
kostvanor märks tydligt av deras intag av godis, läsk, frukt och grönsaker. Det har påvisats att 
killar i och med stigande ålder dagligen konsumerar allt mer godis och läsk och mindre 
grönsaker och frukt. Tjejernas intag av grönsaker och frukt minskar också med stigande ålder 
men de äter inte dagligen lika mycket onyttigheter som vad killar gör.38   
 
En undersökning från 2004 visar att det finns en viss skillnad mellan tjejer och killar när det 
gäller måltidsvanor. Det har visat sig att endast två tredjedelar av tjejerna äter frukost varje 
dag under en skolvecka jämfört med killarna där tre fjärdedelar äter frukost under en 
skolvecka. Det visade sig i undersökningen att de allra flesta eleverna äter lunch och middag 
och det skiljer sig inte speciellt mycket mellan könen. Däremot skiljer det sig i mellanmåls 
vanan mellan killar och tjejer. Killar äter både fler nyttiga och onyttiga mellanmål än vad 
tjejerna gör.39  
 
Kostvanor inverkar både på prestationer och humöret hos både vuxna och barn. För att hålla 
sig pigg under hela dagen är det viktigt att äta sina måltider jämnt fördelade över dagen, detta 
är mycket viktigt för framförallt barn. Elever som är hungriga är inriktade på att äta vilket 
bidrar till att de lättare blir okoncentrerade och rastlösa. Barn och ungdomar har ett större 
energi- och näringsbehov och behöver utöver frukost, lunch och middag även bra mellanmål, 
för att orka med dagens prövningar. Många elever har bristande lunchvanor i skolan, dessa 
elever känner sig i större utsträckning hängiga och trötta. De har därutöver oftare huvudvärk, 
illamående och svårt att orka med skolarbetet, vilket har inverkan på studieresultatet.40

                                                 
35 Kallings, Lena V. (2002). 
36 Winroth, Jan., & Rydqvist, Lars-Göran. (1995). 
37 Danielson, Mia. (2001). 
38 Danielson, Mia. (2001). 
39 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
40http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/E88199F6BC2492A6C1256F410031C2C8?open&topskolafors
kola (2006-01-03 kl 22.03). 
 

                                                                                                       
 

- 11 -



 

För att uppnå och bibehålla en god matvana är det viktigt att redan vid tidig ålder påvisa för 
barnet hur viktigt det är att äta en allsidig och bra sammansatt kost. Får barnet goda 
erfarenheter kring mat under de första åren finns chansen att de senare i livet kommer att 
tycka om en allsidig mat. Det som är det viktigaste att tänka på när man äter med barn är att 
man har trevligt tillsammans. Självklart är det bra om barnet äter också men det är bara det 
näst viktigaste. Det är den känslomässiga atmosfären som råder vid måltider som har 
betydelse för barnets inställning till den mat som serveras. Lägger man sig som vuxen i 
barnets ätande på fel sätt eller för mycket blir det svårt att ha trevligt tillsammans och uppnå 
en god kostvana hos barnet. Vill man åstadkomma trivsamma måltider ökar chansen betydligt 
mer att barnet äter det som serveras. Det trivsamma vid måltiderna färgar av sig på det som 
serveras och det kan i slutändan leda till att barnet tycker bättre om det vid nästa tillfälle. 
Måltider bör ses som ett inlärningstillfälle för barnen där de får lära sig om dofter, smaker och 
andra upplevelser som måltider kan innehålla.41  
 
 
3.1.4 Kostrekommendationer 
 
Kroppen fungerar som en motor och behöver därmed bränsle för att kunna användas. 
Kroppens bränsle är mat och dryck det vill säga energi. Det som påverkar hur mycket energi 
vi behöver är ålder, kön, arv, kroppsstorlek, fysisk aktivitet och det klimat vi bor i. Hur 
mycket vi behöver äta varje dag beror alltså på hur gammal vi är, hur mycket vi rör oss, om 
det är varmt eller kallt där vi bor, hur stor kropp vi har och vilket kön vi tillhör. För att kunna 
prestera bra behöver vi äta en bra och balanserad kost. En balanserad kost ser olika ut från 
person till person eftersom att det finns vissa faktorer som jag nämnt ovan som har betydelse 
för energibehovet. För att uppnå en energibalans är det viktigt att vi får i oss lika mycket 
energi som vi gör av med under ett dygn. Detta betyder att vi varken ska över- eller 
underkonsumera mat, det kan i längden leda till ohälsa.42

 
Människokroppen består i stort sett av samma beståndsdelar som vi äter, det vill säga 
kolhydrater, protein, fett, vatten, mineraler och vitaminer. Mineraler och vitaminer ger ingen 
energi men har ändå betydelse för att energiomsättningen ska fungera. Efter vi har ätit maten 
bryts protein, fett och kolhydrater ner till minsta beståndsdelar och ger kroppen energi. Det är 
både viktigt att äta rätt mängd och typ av energi och det styrs utifrån faktorer som jag tidigare 
nämnt. Det är viktigt att fördela mängden av kolhydrater, protein och fett på rätt sätt, risken 
finns annars att energibalansen rubbas. En fördelning av energiprocenten hos en normal 
energiförbrukare är 55-60 procent kolhydrat, 25-30 procent fett och 10-15 procent protein. 
Det är till huvudsak fett och kolhydrat som brukas till bränsle vid träning. Protein används 
först och främst till underhåll och uppbyggnad av kroppens celler. När kolhydrat och fett inte 
täcker upp behovet av energi används protein till energikälla.43

 
Det är viktigt att måltiderna under dagen är jämnt fördelade. Frukosten bör ge barn och 
ungdomar 15-20 procent av det dagliga energibehovet medan både lunch och middag bör ge 
25-30 procent av det dagliga energibehovet vardera. De resterande energiprocenten under 
dagen bör komma från mellanmål och kvällsmål. En jämn fördelad kost medför att kroppen 
lättare och bättre kan ta till sig energi och använda viktiga näringsämnen. Tallriksmodellen är 

                                                 
41 Sjödén, Per-Olow. (2001). Matbeteende hos förskolebarn – Trevligt tillsammans kring bra mat. Matlust, 16-
18. 
42 Winroth, Jan., & Rydqvist, Lars-Göran. (1995). 
43 Cerealia AB. (2000). Uppladdningen. Sörmland: Grafiska quebecor AB. 
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bra att använda när man ska laga mat. Den bidrar till att vi får en bra sammansättning av 
kosten och den ger även rätt proportioner av de olika energigivande näringsämnena. 
Tallriksmodellen utgår från olika energiförbrukningstyper. Antigen är vi människor en låg-, 
normal-, eller högenergiförbrukare beroende på hur vi lever. Detta gör att de energigivande 
näringsämnena som kolhydrater, proteiner och fetter fördelas olika på tallriken beroende av 
vilken typ av förbrukare vi är.44

 
 
3.2 Kost och genus 
 
Mat och hälsa har en traditionell ”kvinnlig” könsmärkning. Förr var det kvinnan som var 
hemma och skötte om barnen och lagade mat, medan mannen arbetade och tjänade pengar. 
Detta har genom tiderna förändrats och gränserna mellan kvinnligt och manligt är inte lika 
tydliga nu som då. Men fortfarande lever det kvar en ”kvinnlig” könsmärkning på mat och 
hälsa45 och det visar sig framförallt i skolbespisningen och i hem och konsumentkunskap. 
 
De tendenser som finns i barn och ungdomars kosthållning är att tjejer hoppar över måltider 
oftare än vad killar gör, medan killar i större utsträckning äter onyttigheter.46 Det finns vissa 
kroppsideal i samhället som anses vara manliga och kvinnliga, dessa ideal matas barn och 
ungdomar med via media. Tjejer tenderar att vilja efterlikna kvinnor vars kroppar är smala 
och vältränade, medan killar vill vara vältränade och muskulösa. Killar skulle helst inte vilja 
vara mulliga medan tjejer pendlar mellan att inte vilja vara muskulösa eller mulliga. Dessa 
kroppsideal medför att många tjejer börjar banta, och hoppar därför över måltider och 
framförallt skollunchen. Detta mönster är inte lika vanligt bland killar men det förekommer i 
viss utsträckning.47    
 
 
3.3 Träning 
 
Under ett flertal år har den fysiska aktiviteten hos människor successivt minskat, mycket 
beroende på automatiseringen av arbeten och det otroliga transportsystem som utvecklats i 
vårt samhälle. Den spontana idrotten och den vardagliga fysiska aktiviteten är nästan 
försvunnen och är idag till stor del organiserad. Detta har bidragit till att många människor har 
blivit fysiskt inaktiva och både barn och vuxna har dragit på sig en övervikt med sjukdomar 
som följd. Övervikt och fetma är ett stort problem i vårt samhälle och kostar staten cirka tre 
miljarder kronor varje år.48

 
 
3.3.1 Träningens betydelse för hälsan och prestationer 
 
Människokroppen behöver regelbundet utsättas för större fysiska krav än vad det dagliga 
arbetet medför. Kondition, styrka, rörlighet och koordination är kvaliteter som underhålls och 
förbättras vid träning. Vårt fysiska välmående har ofta stor betydelse för hur vi mår mentalt. 
Är våra fysiska kvaliteter låga är oftast våra toleransnivåer också det, vilket innebär att vi lätt 
                                                 
44 Cerealia AB. (2000). 
45 Rosén, Maria. (2004). Mat och hälsa i undervisningen – skolan och lärarutbildningen. (Rapport, 
Livsmedelsverket, 2004:13). Uppsala: Livsmedelsverket. 
46 Danielson, Mia. (2001). 
47 Socialstyrelsen. (1990). 
48 Kallings, Lena V. (2002). 
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blir irriterad för minsta lilla ansträngning. Endorfin är ett naturligt ämne i kroppen som har 
förmåga att höja smärttröskeln, detta ämne ökar i blodet vid träning och gör att vi känner ett 
välbefinnande. Endorfin har även en depressionsdämpande effekt.49 Träning motverkar ofta 
depressioner på ett mer effektivt sätt än vad mediciner gör. Serotonin är ett ämne i kroppen 
som ger människan ro, det har faktiskt samma effekt som dagens antidepressiva läkemedel 
har. Detta ämne ökar i hjärnan vid träning och gör att vi känner oss lugn och att vi sover bättre 
på nätterna.50 Vid träning påverkas även självkänsla och humöret hos oss människor, dessa 
faktorer har stor betydelse för all inlärning.51

 
Det är inte bara det mentala som mår bra av träning. I ett flertal studier har det visat sig att 
regelbunden träning motverkar risken till att drabbas av övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, 
högt blodtryck, diabetes typ II, och flera typer av cancer.52 Fysisk inaktivitet har visat sig ha 
samma effekt som andra kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar såsom rökning, höga 
halter av blodfetter och högt blodtryck. 
 
 
3.3.2 Träningens sociala betydelse 
 
Träning har inte bara betydelse för det fysiska välbefinnandet utan det tillgodoser också det 
grundläggande psykiska behovet. Träning tillsammans med andra ger människor till exempel 
goda egenskaper i känsla för rättvisa, hjälpsamhet, ansvarstagande, respekt för andra och 
tålamod.53 Idrott är en resurs i barn och ungdomars väg fram till social framgång, speciellt för 
killar. Det ger status att inneha fysiska färdigheter. Besitter en elev fysiska färdigheter i något 
som värderas positivt av andra elever, innebär det indirekt att eleven erhåller en högre status 
och blir därigenom mer socialt ”attraktiv”, och de får alltså en större chans till att utveckla fler 
sociala relationer.54  
 
 
3.3.3 Träningsvanor 
 
Idrott som fritidsintresse har en hög popularitet bland barn och ungdomar och är en av de 
mest populära aktiviteterna hos såväl flickor som pojkar. Hälften av alla ungdomar i åldern 
13-25 år är med i någon typ av idrottsförening. De flest medlemmarna i idrottsföreningar 
finner vi hos barn i 10-12 års ålder, i och med stigande ålder avtar medlemmarna successivt.55

 
Det är idag inte lika självklart att barn och ungdomar får sitt rörelsebehov tillfredställt under 
vardagen på samma sätt som det gjordes tidigare. Även om idrottsundervisningen i skolan 
medräknas i den dagliga fysiska aktiviteten så är den inte tillräcklig. Fler barn än tidigare är 
fysiskt inaktiva vilket är en av orsakerna till problem med övervikt och sjukdomar bland barn 
och ungdomar. Under de senaste decennierna har antalet barn och ungdomar som regelbundet 
ägnar sig åt idrottsutövning minskat, och spontanidrotten har nästan försvunnit helt.56 Det har 
                                                 
49 Winroth, Jan., & Rydqvist, Lars-Göran. (1995). 
50 Paulún, Fredrik. (2004). 
51 Raustorp, Anders. (2000). 
52 Ibid. 
53 Åhs, Olle. (2002). Idrott, människosyn och värdegrund. I Engström, Lars-Magnus., & Redelius, Karin (Red.). 
Pedagogiska perspektiv på idrott (pp. 240-257). Stockholm: Edita Norstedts. 
54 Engström, Lars-Magnus. (2002). 
55 Larsson, Bengt. (2002). Ungdomar, fritiden och idrotten. I Engström, Lars-Magnus., & Redelius, Karin (Red.). 
Pedagogiska perspektiv på idrott (pp. 74-87). Stockholm: Edita Norstedts. 
56 Kallings, Lena V. (2002). 
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visat sig att det aktivitetsmönster som grundläggs i barn- och ungdomsåldern oftast följer 
människan senare i livet.57

 
Ungefär en tredjedel av 11-15 åringarna är fysiskt aktiva. Denna andel minskar i och med 
ökande ålder. Killarna har i regel under åren varit mer fysiskt aktiva i alla åldersgrupper än 
vad tjejerna har varit men de har också ägnat sig åt mer stillasittande aktiviteter som till 
exempel se på TV och sitta framför datorn. Mellan 1985 och 2001 har andelen tjejer som 
tränar fyra gånger i veckan eller mer ökat medan killarna inte har haft någon ökning sedan 
1989, utan träningsnivån har varit oförändrad sedan dess.58 I en nylig undersökning har det 
framkommit att 96 procent av killarna och 90 procent av tjejerna alltid eller för det mesta 
deltar på idrottslektionerna. Det framgick även av undersökningen att killarna var mer fysiskt 
aktiva än tjejerna i idrottsföreningar eller sportklubbar.59      
 
 
3.3.4 Träningsrekommendationer  
 
Regelbundenhet i träningen är en grundregel för att åstadkomma bestående träningsvanor. För 
att inte skapa olustkänslor inför träning är det klokt att inte gå ut för hårt, det skapar inte en 
träningsvana. Går vi ut för hårt finns det stor risk till skador och mycket träningsvärk som kan 
bidra till olustkänslor inför träning. En successiv ökning är nödvändig i all form av träning. 
Träning två till tre gånger i veckan är att rekommendera, det bidrar till att vi känner att det går 
lättare och lättare vid varje träningstillfälle.60

 
De positiva effekterna av träning är till huvudsak en färskvara som hela tiden måste 
underhållas. Måttlig aktivitet i vardagen ger tydliga hälsoeffekter vid 30 minuters fysisk 
aktivitet om dagen.61 Barn och ungdomar bör vara aktiva varje eller nästan varje dag genom 
olika idrotter, lekar, aktiviteter eller egen träning. Det finns en rekommendation för barn och 
ungdomar som säger att de bör genomföra 60 minuter fysisk aktivitet om dagen på måttlig till 
intensiv nivå.62 Under 2003 antog WHO (Världshälsoorganisationen) en rekommendation om 
att barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva på måttlig nivå 30 minuter per dag samt fysiskt 
aktiva på hård intensitetsnivå i 20 minuter minst tre gånger i veckan.63 De positiva effekterna 
ökar i och med ökad träning, men vid väldigt hög träningsdos kan tyvärr de negativa 
hälsoeffekterna ta över. De största hälsovinsterna görs om de som är minst aktiva blir mer 
aktiva. Dessa grupper är mycket svåra att nå bara genom information. Därför görs insatser på 
bredare front och utgår från människors livsvillkor, livsstil och tidigare erfarenheter av idrott. 
Promenader, utflykter och friluftsliv som inte har några krav på tävling eller prestationer har 
stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Just friluftsliv har goda utsikter att bli en positiv 
hälsofaktor i samhället.64

 
 
 
 

                                                 
57 Raustorp, Anders. (2000). 
58 Danielson, Mia. (2003). 
59 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
60 Winroth, Jan., & Rydqvist, Lars-Göran. (1995).  
61 Kallings, Lena V. (2002). 
62 Raustorp, Anders. (2000). 
63 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
64 Kallings, Lena V. (2002). 
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3.4 Idrott och genus 
 
Inom idrotten lär sig killar och tjejer att förhålla sig till vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt. Tjejer och killar får genom idrotten uppleva sin kropp och kroppslig kompetens 
inom en könsordning där gränser för kvinnlighet och manlighet både utmanas och 
upprätthålls. Killar lär sig hur manlig idrott iscensätts och tjejer lär sig hur kvinnlig idrott 
iscensätts. Gränserna mellan kvinnligt och manligt har förändrats genom tiderna men det är 
mest på aktivitetsplanet. I könssegregerade tävlingsidrotter förstärks föreställningen om att 
manlig och kvinnlig idrott är två skilda verksamheter som inte bör blandas. Konstruktionen av 
kön inom idrotten följer logiken att killar är nog bättre än tjejer och de tjejer gör är inte lika 
eftersträvansvärt som de killar gör. Idrotten är en könssegregerad kultur som ger barn tydliga 
referenspunkter i deras jakt efter skillnader mellan könen. Eftersom barn har sett att killar och 
tjejer sysslar med olika saker menar de att killar och tjejer naturligt är mer lämpade för just 
”tjejgrejer” och ”killgrejer”. Barn och ungdomar matas dagligen av saker från idrottsvärlden 
som påvisar att killar och tjejer ägnar sig åt olika saker. De skapar idrottserfarenheter genom 
att titta på TV eller se vad mamma och pappa, kompisar och syskon gör.65  
 
För barn och ungdomar är det helt naturligt att tjejer i större utsträckning håller på med en viss 
typ av idrottsaktiviteter medan killarna håller på med en annan typ. Eftersom mannen är så 
kallad ”normen” i samhället får en idrottande kille en högre status än vad en idrottande tjej 
får. De egenskaper som en kille har är de egenskaper som behövs för att bli en framgångsrik 
idrottare. De egenskaper som tjejer har står inte särskilt högt i rang om man ska nå framgång i 
idrott, denna konstruktion är lika uttalad bland tjejer som killar. Tjejer ser ner på sitt köns 
idrottskapacitet i lika stor utsträckning som killar. Idrotten förstärker bilden av den manliga 
kroppen som stark, modig och duktig medan den kvinnliga kroppen ses som försiktigare, 
nättare och sämre än en manlig kropp i idrott. Både killar och tjejer målar i tidig ålder upp en 
könsstereotyp bild av relationerna mellan killar och tjejer, där mannen är stark, kvinnan svag, 
mannen djärv och kvinnan försiktig.66        
 
 
3.4 Kost och hälsa i undervisningen  
 
I grundskolan är det ämnet idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap som berör 
området mat och hälsa. Ämnet idrott och hälsa syftar till att ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan. Mål att sträva mot i ämnet är att skolan i sin idrott och hälsa 
undervisning ska utveckla elevens kunskap om vad som främjar hälsan och även utveckla en 
god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att välja, se och värdera olika 
former och rörelser ur ett hälsoperspektiv. Hälsoperspektivet är grundläggande i idrott och 
hälsa och ämnet står för en helhetssyn på människan. Inget av de mål som eleverna ska ha 
uppnått i femte skolåret härrör till kost- eller konsumentfrågor. Det enda målet som har med 
kost och hälsa att gör är målet som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde året. Det målet 
handlar om att eleven ska förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa.67

 

                                                 
65 Fagrell, Birgitta. (2000). De små konstruktörerna – Flickor och pojkarom kvinnligt och manligt i relation till 
kropp, idrott, familj och arbete. Göteborg: Elanders Graphic Systems. 
66 Ibid. 
67 Rosén, Maria. (2004). 
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I kursplanen för idrott och hälsa68 berörs området mat och hälsa endast en gång vilket innebär 
att fokus på mat och hälsa inte är stort inom ämnet. Ett ämne som däremot behandlar mat och 
hälsa betydligt mer är ämnet hem- och konsumentkunskap där förståelsen och intresset för 
hälsa behandlas avsevärt mer. Ämnet ger ett helhetsperspektiv på det dagliga livet där mat, 
hälsa och konsumentkunskap integreras i kursinnehållet.69 Hem- och konsumentkunskap är 
skolans minsta ämne sett utifrån de antal timmar som ämnet har i skolan. Ämnet utgör endast 
0,75 procent av den totala undervisningstiden i grundskolan, vilket innebär att det inte har så 
stora möjligheter att påverka elevernas kunskaper kring mat och hälsa.70

 
 

                                                 
68http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId
=2087 (2006-01-03 kl 22.05). 
69http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3871&extraId
=2087 (2006-01-03 kl 22.06). 
70 Rosén, Maria. (2004). 
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4. Resultat och analys 
 
Jag kommer här att presentera och beskriva resultatet från enkätundersökningarna utifrån ett 
genusperspektiv samt jämföra skillnader och likheter mellan kommunerna. Resultatet är 
uppdelat i fyra områden: kostvanor, kostvanans inverkan på elevers prestationer i skolan, 
träningsvanor samt undervisning kring kost och träning. I varje område presenteras de frågor i 
enkäten som berör respektive område. De frågor som berör varandra i enkäten har jag valt att 
presentera och jämföra tillsammans. I slutet av varje område sammanfattar jag resultatet och 
beskriver det utifrån min kunskapsöversikt.   
 
Mitt resultat som presenteras här nedan bygger på enkäter från 88 elever i årskurs fem från två 
olika kommuner och skolor. Av dessa är 46 elever från en skola i Umeå och 42 elever från en 
skola i Örnsköldsvik. Av de 46 eleverna i Umeå är 28 stycken tjejer och 18 stycken killar. Av 
de 42 eleverna i Örnsköldsvik är 26 stycken killar och 16 stycken tjejer. 
 
Frågorna i enkäten består av påståenden som eleverna har fått tagit ställning till. De flesta 
frågorna i enkäten har svarsvariablerna ”Stämmer helt”, ”Stämmer delvis”, och ”Stämmer inte 
alls”. Enkätens utformning kan ses i sin helhet i bilaga 1. 
 
 
4.1 Kostvanor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jag tycker att det är viktigt att äta.
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2. Jag mår bra av att äta. 
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Figur 1:1 och 1:2 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna tycker att det är viktigt att 
äta och om de mår bra av att göra det. 
 
I påstående ett och två i enkäten visar resultatet att majoriteten av eleverna oavsett kommun 
och kön hävdar att det är viktigt att äta och att de mår bra av att göra det. Den skillnad som 
har visat sig mellan kommunerna är att det är en något större andel elever i Örnsköldsvik som 
anser att det är viktigt att äta och att de mår bra av att göra det. I en närmare jämförelse mellan 
killarna och tjejerna visar det sig att fler killar än tjejer i Örnsköldsvik anser att det är viktigt 
att äta. I Umeå är det tvärtom där påstår något fler av tjejerna än killarna att det är viktigt att 
äta. En något större andel tjejer än killar i både Örnsköldsvik och Umeå påstår att de mår bra 
av att äta. 
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4. Jag äter frukost varje dag.
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3. Jag tycker att det är viktigt att äta frukost.
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7. Jag tycker att det är viktigt att äta lunch.
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8. Jag äter lunch varje dag.
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Figur 3:1 och 4:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna tycker att det är viktigt att 
äta frukost och om de äter det varje dag. 
 
Resultatet i enkäten från påstående tre visar att flertalet av eleverna oavsett kön och kommun 
tycker att det är viktigt att äta frukost. Resultatet från påstående fyra i enkäten visar även det 
att majoriteten av eleverna äter frukost varje dag.  
 
I en jämförelse mellan kommunerna har det visat sig att en något större andel av eleverna i 
Örnsköldsvik än i Umeå tycker att det är viktigt att äta frukost på morgonen. Eleverna i Umeå 
påstår sig oftare äta frukost på morgonen än vad eleverna i Örnsköldsvik gör. En skillnad som 
har påvisats är att det endast i Umeå finns elever som anser att de inte alls tycker att det är 
viktigt att äta frukost. En likhet som jag kan se mellan kommunerna är att det endast är tjejer 
som påstår sig inte alls äta frukost varje dag.  
 
Killarna anser att det är något viktigare att äta frukost än vad tjejerna anser att det är i 
Örnsköldsvik, men det är ändå fler av tjejerna som äter frukost varje dag. I Umeå har det visat 
sig att färre tjejer än killar anser att det är viktigt att äta frukost. Det är fler killar än tjejer som 
påstår sig äta frukost varje dag. I både Örnsköldsvik och Umeå finns det en viss andel av 
tjejerna som inte alls äter frukost varje dag. 
 

Figur 7:1 och 8:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna tycker att det är viktigt att 
äta lunch och om de äter det varje dag. 
 
Majoriteten av eleverna i påstående sju och åtta i enkäten anser oavsett kön och kommun att 
det är viktigt att äta lunch och att de äter det varje dag. Kommunerna i mellan visar att fler 
elever från Örnsköldsvik tycker att det är viktigt att äta lunch. I Örnsköldsvik är det inte 
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någon av eleverna som inte alls tycker att det är viktigt att äta lunch, medan det i Umeå finns 
en liten del av eleverna som faktiskt tycker det. Det är betydligt fler elever från Örnsköldsvik 
som påstår sig äta lunch varje dag än vad det är i Umeå. I Umeå finns det även en liten andel 
av elever som hävdar att de inte alls äter lunch varje dag.  
 
En jämförelse mellan killar och tjejer visar att killarna och tjejerna från Örnsköldsvik har 
samma uppfattning om hur viktigt det är att äta lunch. I Umeå visar det sig att tjejerna tycker 
att det är viktigare att äta lunch än vad killarna tycker. Det finns en liten andel av killarna i 
Umeå som anser att det inte alls är viktigt att äta lunch medan det inte finns någon av tjejerna 
som tycker det. Det har visat sig att en större andel tjejer än killar i Örnsköldsvik äter lunch 
varje dag. I Umeå är det en större andel killar som äter lunch varje dag. Mer än en tredjedel av 
tjejerna i Umeå anser att de delvis äter lunch varje dag och en liten andel av tjejerna påstår 
även att de inte alls äter lunch varje dag. 
 

12. Jag tycker att det är viktigt att äta middag
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13. Jag äter middag varje dag.
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Figur 12:1 och 13:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna tycker att det är viktigt 
att äta middag och om de äter det varje dag. 
 
I påstående 12 och 13 i enkäten visar resultatet att eleverna oavsett kön och kommun i 
majoritet är överens om att det är viktigt att äta middag och att de äter det varje dag. 
Resultatet av dessa påståenden visar att det inte finns någon större skillnad mellan 
kommunerna. Den enda skillnaden som finns mellan kommunerna är att det finns en liten 
andel killar i Örnsköldsvik som påstår att de inte alls äter middag varje dag.  
 
Det har visat sig i en närmare jämförelse mellan killar och tjejer att det inte finns någon större 
skillnad mellan deras uppfattningar oavsett kommun och kön. Den skillnad som finns mellan 
tjejer och killar är att en liten del av killarna i Örnsköldsvik menar att det inte alls äter middag 
varje dag, medan det inte är någon av tjejerna som påstår att de inte alls äter middag varje 
dag. 
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11. Jag har alltid med mig ett mellanmål som jag äter i 
skolan.
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14. Jag äter alltid mellanmål när jag kommer hem från 
skolan.

38%
62%

28%
50%50%

31%

72%
50%

12% 7% 0% 0%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Killar Tjejer Killar Tjejer

Pr
oc

en
t

Pr
oc

en
t

Örnsköldsvik Umeå Örnsköldsvik Umeå

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls

Figur 11:1 och 14:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna har med sig ett 
mellanmål till skolan varje dag och om de äter ett mellanmål när de kommer hem från skolan. 
 
Resultatet från påstående 11 och 14 i enkäten visar att eleverna har sprida vanor när det gäller 
att ta med sig ett mellanmål till skolan och äta ett när de kommer hem. En jämförelse mellan 
kommunerna visar att flertalet av eleverna inte alls har med sig ett mellanmål till skolan varje 
dag. En stor skillnad mellan kommunerna är att killarna i Umeå är mer flitiga på att ta med sig 
mellanmål till skolan än vad killarna i Örnsköldsvik är. Andra skillnader mellan kommunerna 
är att det är fler elever i Örnsköldsvik som påstår att de inte alls äter ett mellanmål när de 
kommer hem från skolan. En likhet mellan kommunerna är att det är fler tjejer än killar som 
hävdar att de äter ett mellanmål när de kommer hem från skolan.  
 
En jämförelse mellan killar och tjejer visar att tjejerna i Örnsköldsvik är något bättre på att ta 
med sig ett mellanmål till skolan än vad killarna är. Mer än hälften av killarna i Örnsköldsvik 
påstår att de inte alls tar med sig ett mellanmål till skolan, medan i stort sett alla killar i Umeå 
gör det. Mer än hälften av tjejerna i Umeå menar att de inte alls har med sig ett mellanmål till 
skolan varje dag. En större andel tjejer än killar i Örnsköldsvik hävdar att de äter ett 
mellanmål när de kommer hem från skolan. I Umeå är det också fler tjejer än killar som 
hävdar att de äter ett mellanmål när de kommer hem från skolan. Mer än hälften av killarna 
och hälften av tjejerna i Umeå påstår att de delvis äter ett mellanmål när de kommer hem från 
skolan. Det är mer än dubbelt som många killar än tjejer som anser att de inte alls äter ett 
mellanmål när de kommer hem från skolan.  
 

15. Jag sover bättre på nätterna om jag äter kvällsfika innan 
jag går och lägger mig.
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Figur 15:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna sover bättre om de äter 
kvällsfika innan de går och lägger sig. 
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I påstående 15 i enkäten hävdar de flesta av eleverna att de tycker sig kunna sova bättre på 
nätterna om de äter kvällsfika innan de går och lägger sig. De skillnader som finns mellan 
kommunerna är att det är fler elever i Umeå som påstår att de sover bättre på nätterna om de 
äter kvällsfika. I Örnsköldsvik är det fler elever som hävdar att de inte alls sover bättre om de 
äter kvällsfika. Något jämnare är det mellan de elever som påstår sig att de delvis sover bättre 
på nätterna om de äter kvällsfika. I Örnsköldsvik och Umeå tycker tjejerna och killarna i stort 
sett lika när det gäller påståendet om de sover bättre på nätterna om de äter kvällsfika innan de 
går och lägger sig.  Killarna i Umeå sover något bättre än tjejerna om de äter kvällsfika innan 
de går och lägger sig. 
 

23. Jag tycker att det är viktigt att jag äter något innan jag 
ska träna.

58%
69% 61% 57%

31% 25% 28% 36%
11% 6% 11% 7%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Killar Tjejer Killar Tjejer

 24. Om jag har ätit bra under hela dagen orkar jag träna 
bättre.
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Figur 23:1 och 24:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna tycker att det är viktigt 
att äta något innan de ska träna och om de orkar träna bättre om de äter bra under dagen.. 
 
Majoriteten av eleverna i påstående 23 i enkäten har oavsett kommun och kön samma 
inställning till att äta något innan de ska träna, detta gäller även påstående 24 i enkäten. De 
flesta av eleverna tycker att det är viktigt att äta något innan de ska träna. En tredjedel av 
eleverna oavsett kommun tycker att det är delvis viktigt att äta något innan de ska träna.  En 
minoritet av elever i båda kommunerna anser att det inte alls är viktigt att äta något innan de 
ska träna. En skillnad som jag kan se mellan kommunerna är att det i Örnsköldsvik är en liten 
andel av tjejerna som inte alls tycker att de orkar träna bättre om det äter bra hela dagen, i 
Umeå är det killarna som tycker det. 
 
Det finns vissa skillnader mellan killar och tjejer i deras uppfattning om det är viktigt att äta 
något innan de ska träna, men den är liten. Det är något fler tjejer än killar i Örnsköldsvik som 
tycker att det är viktigt att äta något innan de ska träna. Nästan dubbelt som många killar än 
tjejer tycker att det inte alls är viktigt att äta något innan de ska träna. I Umeå hävdar i stort 
sett lika stor andel av eleverna att det är viktigt att äta något innan de ska träna. I Umeå är det 
också nästan dubbelt så många killar än tjejer som anser att det inte alls är viktigt att äta något 
innan de ska träna. Det finns inte någon större skillnad i killar och tjejers uppfattningar om de 
orkar träna bättre om de har ätit bra under hela dagen. Det jag kan se är att i Örnsköldsvik 
tycker fler tjejer än killar att de inte alls orkar träna bättre om de äter bra under hela dagen. I 
Umeå är det tvärtom, där är det fler killar än tjejer som påstår att de inte alls orkar träna bättre 
om de äter bra under hela dagen. 
 
 
 
 
 



 

4.1.1 Sammanfattning av kostvanor 
 
Det som har visat sig i mitt resultat när det gäller kostvanor är att majoriteten av eleverna 
oavsett kommun och kön tycker att det är viktigt att äta och de mår bra av att göra det. Den 
skillnad som dock har visat sig är att färre elever i Umeå än Örnsköldsvik mår bra av att äta. 
Flertalet av eleverna påstår att det är viktigt att äta frukost och de hävdar även att de äter 
frukost varje dag. En likhet som framkommit mellan kommunerna är att de är framförallt 
tjejerna som påstår sig inte alls äta frukost varje dag. Att tjejer mer ofta än killar inte äter 
frukost har visat sig i ett antal undersökningar. Under 2004 gjordes en undersökning som 
visade att två tredjedelar av tjejerna och tre fjärdedelar av killarna äter frukost varje dag under 
en skolvecka.71 Det finns ett generellt mönster som tyder på att barn och ungdomar som äter 
frukost avtar med stigande ålder, och det framförallt hos tjejer. Huvudparten av eleverna 
oberoende av kommun och kön anser att det är viktigt att äta lunch och de flesta äter det också 
varje dag. Resultatet visar att det är framförallt tjejerna i Umeå som inte lika ofta äter lunch 
varje dag. Det har visat sig i undersökningar att tjejer i 15 års ålder äter lunch i mindre 
utsträckning än vad killarna gör i den åldern.72 Både tjejer och killar tenderar att vilja 
efterlikna kroppsideal som finns i samhället. Tjejerna vill vara smala med killarna vill vara 
muskulösa. Dessa kroppsideal har bidragit till att många tjejer börjar banta och hoppar därför 
över måltider, framförallt skollunchen. Detta mönster är inte lika vanligt hos killar men det 
förekommer i viss utsträckning.73  
 
Det har framkommit i min studie att flertalet av eleverna oavsett kommun och kön tycker att 
det är viktigt att äta middag och de äter det även varje dag. Den enda skillnad som 
framkommit när det gäller middagen är att killarna i Örnsköldsvik i något mindre utsträckning 
äter middag. Undersökningar tyder på att de allra flesta barn och ungdomar äter middag varje 
dag och det skiljer sig inte mycket mellan könen.74 När det gäller mellanmål har det visat sig i 
min studie att majoriteten av eleverna inte alls har med sig ett mellanmål till skolan som de 
äter. Killarna i Umeå skiljer sig markant från de övriga eleverna, där har 83 procent alltid med 
sig ett mellanmål till skolan. Mitt resultat påvisar att tjejer i större utsträckning äter mellanmål 
när de kommer hem från skolan. Många av eleverna oavsett kommun och kön tycker det 
stämmer delvis att de äter ett mellanmål när de kommer hem från skolan. Barn och ungdomar 
har ett större energi- och näringsbehov och behöver därför utöver frukost, lunch och middag 
även ett bra mellanmål för att orka med dagens prövningar.75 Det har framkommit att killar 
och tjejers mellanmålsvanor skiljer sig markant. Killar äter både fler nyttiga och onyttiga 
mellanmål än vad tjejerna gör.76  
 
Majoriteten av eleverna påstår att de sover bättre på nätterna om de äter ett kvällsfika innan de 
går och lägger sig. Samtidigt finns det även en stor del av eleverna som hävdar att de inte alls 
sover bättre. Någon stor skillnad mellan kommunerna och könen finns inte att utläsa i detta 
resultat. En stor andel av eleverna anser att det är viktigt att äta något innan de ska träna och 
de påstår även att de orkar träna bättre om de har ätit bra under hela dagen. Kroppen behöver 
tillräcklig och riktig kost för att fungera optimalt och det har betydelse för hur vi presterar 
under dagen.77       
                                                 
71 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
72 Danielson, Mia. (2001). 
73 Socialstyrelsen. (1990). 
74 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
75http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/E88199F6BC2492A6C1256F410031C2C8?open&topskolafors
kola (2006-01-03 kl 22.03).
76 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
77 Paulún, Fredrik. (2004).  
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4.2 Kostvanans inverkan på elevers prestationer i skolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jag kan koncentrera mig bättre i skolan om jag äter 
frukost på morgonen.
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6. Jag känner att jag får bättre resultat på läxförhör och 
prov om jag äter frukost på morgonen.
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Figur 5:1 och 6:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna kan koncentrera sig 
bättre i skolan om de äter frukost på morgonen och om de känner att de får bättre resultat på läxförhör och prov 
om det äter det. 
 
Resultatet av påstående fem i enkäten visar att de flesta eleverna oavsett kommun hävdar att 
de kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter frukost på morgonen. Fråga sex i enkäten 
visar däremot att det finns en relativ stor skillnad mellan kommunerna. Skillnaden är att en 
större andel av killarna i Örnsköldsvik än i Umeå påstår att de inte alls kan koncentrera sig 
bättre i skolan om de äter frukost på morgonen. Fler elever i Örnsköldsvik tycker sig känna att 
de får bättre resultat på läxförhör och prov än vad eleverna i Umeå gör. Fler elever i Umeå än 
i Örnsköldsvik känner att de inte alls får bättre resultat på läxförhör och prov. 
 
I en närmare jämförelse mellan killar och tjejer visar att det är fler killar än tjejer i 
Örnsköldsvik som påstår att de inte alls kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter frukost 
på morgonen. I Umeå är det nästintill lika många tjejer som killar som anser att det är så. I 
Örnsköldsvik är det fler tjejer än killar som hävdar att de kan koncentrera sig bättre i skolan 
om de äter frukost. I Umeå är det något fler tjejer än killar som hävdar det. I Örnsköldsvik 
påstår fler killar än tjejer att de får bättre resultat på läxförhör och prov samtidigt påstår även 
fler killar än tjejer att det inte alls känner att de får bättre resultat på läxförhör och prov. I 
Umeå känner en ganska stor andel av både tjejer och killar att det inte alls får bättre resultat 
på läxförhör och prov om de äter frukost på morgonen. Det är framförallt killarna i Umeå som 
känner att det inte får bättre resultat. Nästan hälften av alla killar och tjejer i Umeå känner att 
de delvis får bättre resultat på läxförhör och prov, medan det i Örnsköldsvik framförallt är 
tjejerna som känner att de delvis får bättre resultat på läxförhör och prov om det äter frukost 
på morgonen. 
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9. Jag kan koncentrera mig bättre i skolan om jag äter 
lunchen som serveras där.
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 10. Jag känner att jag får ett bättre resultat på läxförhör 
och prov om jag äter lunch i skolan
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Figur 9:1 och 10:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna känner att de kan 
koncentrera sig bättre i skolan om de äter lunch där och om de känner att de får bättre resultat på läxförhör och 
prov om de äter det. 
 
Flertalet av eleverna i påstående nio i enkäten hävdar att de kan koncentrera sig bättre i skolan 
om de äter lunchen som serveras där. Detta gäller framförallt killarna i de båda kommunerna. 
En skillnad jag kan se mellan kommunerna är att en större andel av eleverna i Örnsköldsvik 
jämfört med Umeå påstår sig få bättre resultat på läxförhör och prov när de äter lunch i 
skolan. Samtidigt anser fler elever i Umeå än i Örnsköldsvik att de inte alls får bättre resultat 
på läxförhör och prov om de äter lunch i skolan. En likhet mellan kommunerna är att nästan 
lika många elever hävdar att de delvis känner att de får bättre resultat på läxförhör och prov.   
 
I en jämförelse mellan tjejerna och killarna visar det sig att ungefär lika stor andel av killarna 
och tjejerna från Örnsköldsvik anser att de kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter 
lunchen där. Nästan dubbelt så många killar än tjejer i Örnsköldsvik anser att de inte alls kan 
koncentrera sig bättre i skolan om de äter lunchen som serveras där. I Umeå är det betydligt 
fler killar än tjejer som hävdar att de kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter lunch. Det 
är avsevärt fler tjejer än killar som påstår att de delvis kan koncentrera sig bättre i skolan om 
de äter lunchen som serveras där. Nästintill lika många tjejer som killar i Umeå menar att det 
inte alls kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter lunch. 
 
En likhet som jag ser mellan tjejerna och killarna i Örnsköldsvik är att lika många killar som 
tjejer hävdar att de känner att de får bättre resultat på läxförhör och prov om de äter lunch i 
skolan. En skillnad mellan tjejerna och killarna är att det endast är en viss andel av killarna 
som anser att de inte alls får bättre resultat på läxförhör och prov. I Umeå tycker relativt 
många av både tjejerna och killarna att de inte alls känner att de får bättre resultat på läxförhör 
och prov om de äter lunch i skolan, mer än dubbelt så många killar än tjejer anser det. En 
likhet mellan killarna och tjejerna i Umeå är den att nästintill lika många killar som tjejer 
anser att de delvis får bättre resultat på läxförhör och prov. Mer än dubbelt så många tjejer än 
killar anser att de får bättre resultat på läxförhör och prov om de äter lunch i skolan.    
 
 
4.2.1 Sammanfattning av kostvanans inverkan på elevers prestationer i skolan 
 
Resultatet kring kostvanans inverkan på elevers prestationer i skolan visar att majoriteten av 
eleverna oavsett kön och kommun känner att de kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter 
frukost på morgonen. Något större andel tjejer än killar känner att de kan koncentrera sig 
bättre i skolan om de äter det. Många av eleverna oavsett kommun känner att de delvis får 



 

bättre resultat på läxförhör och prov om det äter frukost på morgonen. Killarna i Örnsköldsvik 
är den grupp där flest elever känner att de får bättre resultat i skolan medan killarna i Umeå är 
den grupp där flest elever känner att det inte alls får bättre resultat. Frukosten är en av de 
viktigaste måltiderna, den har visat sig vara av betydelse för hur vi människor presterar under 
dagen. Vilken tidpunkt som frukosten äts har visat sig vara av betydelse för barn och 
ungdomars inlärningsförmåga. Ett mindre bra frukostintag har tydliga effekter på elevers 
fysiska uthållighet och kreativitetsförmåga i skolan. I skolor där försöks har gjorts med att 
servera frukost till eleverna har visat att arbetsmiljön i klassrummen har blivit lugnare och 
eleverna har ätit bättre under dagen.78  
 
Majoriteten av eleverna oberoende av kommun känner att de kan koncentrera sig bättre i 
skolan om de äter lunch. Större andel killar än tjejer känner att de kan koncentrera sig bättre i 
skolan om de äter lunchen som serveras där. Tjejerna i Umeå är den grupp där flest elever 
känner att de inte alls kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter lunchen där. Flertalet av 
eleverna i Örnsköldsvik känner att de får bättre resultat på prov och läxförhör om de äter 
lunch i skolan. I Umeå hävdar många av eleverna att det är tvärtom, de känner inte alls att de 
får bättre resultat på läxförhör och prov om de äter lunchen i skolan. Hälften av alla killar i 
Umeå hävdar att de inte alls får bättre resultat i skolan när de äter lunch. Kostvanor inverkar 
både på prestationer och på humöret hos barn. Elever som är hungriga är inriktade på att äta 
vilket bidrar till att de lättare blir okoncentrerade och rastlösa. Många elever som har 
bristande lunchvanor i skolan känner sig i större utsträckning hängiga och trötta. Dessa elever 
har svårt att orka med skolarbetet, vilket har inverkan på deras studieresultat.79

 
 
4.3 Träningsvanor 
 

16. Jag tycker att det är viktigt att träna (att röra på dig tills 
du blir svettig). 
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17. Jag mår bra av att träna.
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Figur 16:1 och 17:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna tycker att det är viktigt 
att träna och om de mår bra av att göra det. 
 
Resultatet av påstående 16 och 17 i enkäten visar att flertalet av eleverna påstår att de tycker 
att det är viktigt att träna och att de mår bra av att göra det. Jämförelse mellan kommunerna 
visar att eleverna i Umeå i större utsträckning påstår att det är viktigt att träna. En skillnad 
mellan kommunerna är att de inte är någon av eleverna i Umeå som anser att det inte alls är 
                                                 
78http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/B619EB260706E2A3C1256E230070A7B4?open&topskolafors
kola (2006-01-03 kl 22.04).
79http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/E88199F6BC2492A6C1256F410031C2C8?open&topskolafors
kola (2006-01-03 kl 22.03).
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viktigt att träna, medan det i Örnsköldsvik finns en andel elever som påstår det. Någon större 
skillnad finns inte mellan kommunerna och elevernas uppfattningar när det gäller om de mår 
bra av att träna. Likheterna mellan kommunerna är stora och eleverna oavsett kommun är 
överens om att de mår bra av att träna. 
 
I en närmare jämförelse mellan tjejer och killar visar att något fler killar än tjejer i 
Örnsköldsvik hävdar att de tycker att det är viktigt att träna. Det finns inte någon större 
skillnad i elevernas uppfattning om de mår bra av att träna, likheterna är större. Fler tjejer än 
killar anser att det är delvis viktigt att träna. Dubbelt så många killar som tjejer i Örnsköldsvik 
menar att det inte alls är viktigt att göra det. I Umeå är både tjejerna och killarna överens om 
att det är viktigt att träna. Hälften så många tjejer som killar menar att det är delvis viktigt att 
göra det. Den lilla skillnad jag kan se när det gäller elevernas uppfattning om de mår bra av att 
träna är mellan tjejer och killar i Örnsköldsvik, där är det något fler killar som anser sig må 
bra av att träna och något fler tjejer menar att de delvis mår bra av att träna. I Umeå är 
killarnas och tjejernas inställning till om de mår bra av att träna nästintill identiska.   

18. Jag är alltid med på idrottslektionerna på skolan.
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 19. Jag tycker att idrottslektionerna på skolan är roliga.
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Figur 18:1 och 19:1 visar om killar och tjejer på respektive skola i de olika kommunerna alltid är med på 
idrottslektionerna på skolan och om de tycker att de är roliga. 
 
Majoriteten av eleverna i påstående 18 och 19 i enkäten anser att de alltid är med på 
idrottslektionerna och att lektionerna är roliga. En skillnad som jag kan se mellan 
kommunerna är att fler elever från Umeå än Örnsköldsvik som alltid är med på 
idrottslektionerna på skolan. Det finns en liten andel av eleverna i Örnsköldsvik som påstår att 
de inte alls är med på alla idrottslektionerna medan det inte finns någon av eleverna i Umeå 
som hävdar det. En närmare jämförelse mellan kommunerna visar att det i Umeå är färre tjejer 
än i Örnsköldsvik som anser att idrottslektionerna i skolan är roliga. En likhet mellan 
kommunerna är att det är tjejerna som framförallt tycker att idrottslektionerna inte är fullt lika 
roliga som killarna tycker att dem är. En skillnad mellan kommunerna är att det i Umeå finns 
en liten andel av tjejerna som inte alls tycker att idrottslektionerna är roliga, medan den 
andelen i Örnsköldsvik är killar.  
 
Skillnaderna mellan tjejerna och killarna är inte så stor i påstående 18 i enkäten. En skillnad 
som visar sig mellan tjejerna och killarna är i Örnsköldsvik, där påstår en liten andel av 
killarna att det inte alls alltid är med på idrottslektionerna, medan det inte är någon av tjejerna 
som anser det. En annan skillnad som jag kan se mellan tjejerna och killarna är att både i 
Umeå och Örnsköldsvik är det färre tjejer som hävdar att idrottslektionerna är roliga. I 
Örnsköldsvik är det fler killar än tjejer som anser att idrottslektionerna inte alls är roliga. I 
Umeå är det tvärtom där tycker fler tjejer än killar att idrottslektionerna inte alls är roliga. 



 

Andelen tjejer som tycker att idrottslektionerna är delvis roliga är större än killarna i både 
Umeå och Örnsköldsvik. 
 

20. Hur ofta tränar du?
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Figur 20:1 visar hur ofta killarna och tjejerna från respektive kommun tränar. 
 
Resultatet av fråga 20 i enkäten visar att majoriteten av eleverna oavsett kön och kommun 
vanligtvis tränar 3-5 gånger i veckan. En likhet som jag kan se mellan kommunerna är att det 
är framförallt killarna som tränar fler gånger i veckan. En skillnad är att de i Umeå finns tjejer 
som tränar sex gånger i veckan eller mer, det gör det inte i Örnsköldsvik. En likhet mellan 
kommunerna är att det är mest vanligt att tjejerna tränar 3-5 gånger i veckan. 
 
I en närmare jämförelse mellan killarna och tjejernas träningsvanor under en vecka visar att 
det är fler tjejer än killar som tränar 3-5 gånger i veckan oavsett kommun. Resultatet visar att 
det är betydligt fler killar än tjejer oavsett kommun som tränar 6 gånger i veckan eller mer. I 
Örnsköldsvik är det ett större antal killar än tjejer som tränar 0-2 gånger i veckan. I Umeå är 
det tvärtom, där är det fler tjejer än killar som tränar 0-2 gånger i veckan.  
 

21. Jag är med i en idrottsförening.
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22. Jag håller på med mer än en idrott.
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Figur 21:1 och 22:1 visar hur många procent av killarna och tjejerna från respektive kommun som är med i en 
idrottsförening och om de håller på med mer än en idrott. 
 
Resultatet av påstående 21 och 22 i enkäten visar en tendens i båda kommunerna att det är fler 
tjejer än killar som är med i en idrottsförening och håller på med mer än en idrott. Skillnaden 
mellan kommunerna är att det är betydligt fler elever som inte är med i någon idrottsförening i 
Örnsköldsvik. Likheterna jag kan se mellan kommunerna är att de verkar vara fler tjejer än 
killar som håller på med mer än en idrott. En annan likhet mellan kommunerna är att det är 
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fler killar som inte alls håller på med mer än en idrott. Skillnaden mellan kommunerna är att 
det är fler elever i Umeå än i Örnsköldsvik som håller på med mer än en idrott.  
 
Den skillnad mellan killar och tjejer som är mest påtaglig är att det är fler tjejer än killar 
oavsett kommun som är med i en idrottsförening. I Örnsköldsvik är det betydligt fler killar än 
tjejer som inte är med i en idrottsförening. I Umeå är skillnaden mindre mellan tjejer och 
killar. En annan skillnad jag kan se mellan killar och tjejer är den att det verkar vara en 
tendens till att fler tjejer än killar sysslar med fler än en idrott och det är särskilt tydligt i 
Umeå. I Örnsköldsvik och Umeå kan jag se att det är betydligt fler killar än tjejer som inte alls 
sysslar med mer än en idrott. Fler tjejer än killar i Örnsköldsvik håller delvis på med mer än 
en idrott, denna skillnad är inte lika stor i Umeå, men där är det fler killar som delvis håller på 
med mer än en idrott.    
 
 
4.3.1 Sammanfattning av träningsvanor 
 
I resultatet kring elevers träningsvanor har det framkommit att majoriteten av eleverna oavsett 
kommun och kön påstår att de tycker att det är viktigt att träna och att det mår bra av att göra 
det. Den skillnad som jag kan se mellan kommunerna är att en större andel elever i Umeå än i 
Örnsköldsvik anser att det är viktigt att träna. Undersökningar visar att vårt fysiska välmående 
ofta har stor betydelse för hur vi mår mentalt. Endorfin är ett ämne som utsöndras i kroppen 
när vi tränar vilket gör att vi känner ett välbefinnande.80 Träning har bevisats motverkar 
depressioner på ett mer effektivt sätt än vad mediciner gör.81  
 
Min studie visar att flertalet av eleverna oavsett kommun alltid är med på idrottslektionerna i 
skolan. I mitt resultat visar det sig att det är något fler tjejer i både Umeå och Örnsköldsvik 
som alltid är med på idrottslektionerna i skolan. Detta resultat motsäger en nylig 
undersökning som visar att fler killar än tjejer alltid eller för det mesta deltar på 
idrottslektionerna.82 Min studie visar att det är större andel killar i både Umeå och 
Örnsköldsvik som tycker att idrottslektionerna är roliga. De kulturella och sociala 
föreställningarna om män och kvinnor inom idrotten visar att en idrottande kille får en högre 
status än vad en idrottande tjej får. De egenskaper som en kille har är de egenskaper som 
anses behövas för att bli en framgångsrik idrottare. De egenskaper som tjejer har står inte 
särskilt högt i rang om man ska nå framgång i idrott, denna konstruktion är lika uttalad bland 
tjejer som killar.83  
 
Resultatet av min undersökning visar att majoriteten av eleverna oavsett kön och kommun 
tränar 3-5 gånger i veckan. Resultatet visar även att fler killar än tjejer oavsett kommun tränar 
fler gånger i veckan. Undersökningar visar att barn och ungdomar bör vara aktiva varje eller 
nästan varje dag. En rekommendation som finns för barn och ungdomar säger att de bör 
genomföra minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen på måttlig till intensiv nivå.84 WHO 
(Världshälsoorganisationen) rekommenderar att barn och ungdomar bör vara fysisk aktiva på 
måttlig nivå 30 minuter per dag samt fysiskt aktiva på hård intensitetsnivå 20 minuter minst 
tre gånger i veckan.85  

                                                 
80 Winroth, Jan., & Rydqvist, Lars-Göran. (1995). 
81 Paulún, Fredrik. (2004). 
82 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
83 Fagrell, Birgitta. (2000). 
84 Raustorp, Anders. (2000). 
85 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
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Majoriteten av eleverna i min studie är med i en idrottsförening och håller på med mer än en 
idrott. En stor skillnad mellan tjejer och killar visar sig i Örnsköldsvik där mer än en tredjedel 
av killarna inte är med i en idrottsförening. I Umeå visar det sig att i stort sett alla tjejer håller 
på med mer än en idrott. Mitt resultat visar att en större andel tjejer än killar oavsett kommun 
är med i en idrottsförening och håller på med fler än en idrott. Detta motsäger en nylig 
undersökning som visar att fler killar än tjejer är fysiskt aktiva i idrottsföreningar eller 
sportklubbar.86

 
 
4.4 Undervisning kring mat och träning 
 

25. Jag tycker att vi får tillräckligt med undervisning i skolan 
om mat och träning.
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Figur 25:1 visar om killar och tjejer från respektive kommun tycker att de får tillräckligt med undervisning i 
skolan om mat och träning. 
 
Resultatet av påstående 25 i enkäten visar att majoriteten av eleverna oavsett kommun och 
kön anser att de får tillräckligt med undervisning kring mat och träning. Den skillnad jag kan 
se mellan kommunerna är att det är fler elever i Örnsköldsvik än Umeå som anser att de får 
tillräckligt med undervisning i skolan kring mat och träning. I Umeå är det fler elever som 
hävdar att de delvis får tillräckligt med undervisning kring mat och träning. En likhet mellan 
kommunerna är att nästan lika stor andel av killarna i båda kommunerna anser att de inte alls 
får tillräckligt med undervisning i skolan när det gäller mat och träning. 
 
I en närmare jämförelse mellan tjejerna och killarna ser jag att fler tjejer än killar i 
Örnsköldsvik hävdar att de får tillräckligt med undervisning i skolan om mat och träning, 
medan det är fler killar än tjejer som anser att det inte alls får tillräckligt med undervisning i 
skolan kring mat och träning. I Umeå anser lika många tjejer som killar att de får tillräckligt 
med undervisning i skolan om mat och träning, medan det är mer än dubbelt så många killar 
som påstår att de inte alls får tillräckligt med undervisning om mat och träning. I 
Örnsköldsvik är det fler killar än tjejer som anser att de delvis får tillräckligt med 
undervisning kring mat och träning, detta är tvärtom i Umeå, där är det fler tjejer som menar 
att de delvis får tillräckligt med undervisning i skolan om mat och träning.   
 
 
 
 
 

                                                 
86 Ibid. 
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4.4.1 Sammanfattning av undervisning kring mat och träning 
 
Resultatet kring undervisning om mat och träning visar att majoriteten av eleverna anser att de 
får tillräckligt med undervisning i skolan kring mat och träning. Fler killar än tjejer oavsett 
kommun anser att de inte alls får tillräckligt med undervisning kring området. Väldigt många 
elever påstår att det är delvis tillräckligt med undervisning kring mat och träning i skolan. 
Detta tycker eleverna trots att inget av målen i det femte skolåret berör kost eller 
konsumentfrågor. Kursplanen för idrott och hälsa berör endast området mat och hälsa en gång 
och ämnet hem- och konsumentkunskap som berör ämnet betydligt mer utgör endast 0,75 
procent av den totala undervisningstiden i grundskolan.87  
 

                                                 
87 Rosén, Maria. (2004). 

                                                                                                       
 

- 31 -



 

5. Diskussion 
 
Det finns tydliga indikationer i samhället som visar att barn och ungdomar rörs sig mindre och 
äter allt sämre. Detta visar sig framförallt genom att många yngre människor har en 
hälsofarlig vikt som kan leda till en mängd olika sjukdomar. Barn och ungdomars 
levnadsvanor är den bidragande orsaken till deras hälsa och ohälsa.  Dessa levnadsvanor 
formas under uppväxten, därför är det otroligt viktigt att villkoren och erfarenheterna av kost 
och träning under den tiden är goda och vida för att bidra till ett hälsosamt liv. Detta ska 
skolan bidra med genom att de ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Jag anser att många elever inte är medvetna om 
detta när de går ut grundskolan, mycket beroende på att skolan inte berör kost och hälsa i 
någon större utsträckning i kursplanerna.  
 
Jag fann problemet med barn och ungdomars levnadsvanor i samhället som mycket intressant 
och det väckte många tankar hos mig. Jag kände att jag ville veta mer om barn och ungdomars 
kost- och träningsvanor, och om eleverna i skolan får tillräckligt med undervisning kring just 
kost och träning. Det jag ville göra med detta område var att jämföra det mellan två olika 
kommuner och även mellan killar och tjejer. Det fann sig naturligt att jag ville jämföra 
Örnsköldsviks kommun med Umeå kommun eftersom jag ursprungligen kommer från 
Örnsköldsvik och har under en längre tid studerat i Umeå. Min inriktning som lärare är mot de 
tidigare åren och därför kände jag att jag ville göra min studie i den åldersgruppen. Mitt syfte 
med min studie blev därför att ur ett genusperspektiv jämföra två årskurs femmor från en 
skola i Örnsköldsvik, med två årskurs femmor från en skola i Umeå, för att se eventuella 
skillnader och likheter när det gäller kost- och träningsvanor. 
 
Elevernas svar kring kostvanor i enkäten har visat att det framförallt är tjejerna oavsett 
kommun som i större utsträckning inte äter frukost varje dag. Att elever i stigande ålder i 
mindre utsträckning äter frukost är ett generellt mönster och de framförallt hos tjejer. I 
tidigare forskning har det visat sig att endast två tredjedelar av tjejerna äter frukost varje dag 
under en skolvecka.88 Elevernas lunchvanor visar att en stor del av tjejerna i Umeå anser att 
det är viktigt att äta lunch men ändå äter bara drygt hälften av tjejerna i Umeå lunch varje dag. 
Detta kan möjligtvis bero på att tjejer redan i femte klass vill efterlikna kroppsideal som 
figurerar i media. För att uppnå dessa kroppsideal börjar tjejer banta och de hoppar därför 
över skollunchen.89 Det jag dock bör tillägga är att det i min studie har visat sig finnas en stor 
skillnad mellan tjejernas lunchvanor i de olika kommunerna.  
 
Den absolut största skillnaden i kostvanor mellan kommunerna fann jag mellan killarna när 
det gäller mellanmålsvanor. Hela 83 procent av killarna i Umeå hade alltid med sig ett 
mellanmål till skolan, medan 65 procent av killarna i Örnsköldsvik inte alls hade med sig ett 
mellanmål varje dag. Möjligtvis kan det vara så att killarna i Umeå redan från tidig skolålder 
har tillägnat sig en vana att ta med sig ett mellanmål. Det är i den åldern som kostvanor 
skapas och har elever inte med sig den vanan från tidig ålder är det svårt att senare i livet 
tillägna sig den.90 Det visade sig i min undersökning att det var flest tjejer oavsett kommun 
som åt mellanmål när de kom hem från skolan. Detta tror jag kan bero på att tjejer i större 
utsträckning hoppar över lunchen och är därför mer hungriga när de kommer hem från skolan.    

                                                 
88 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
89 Socialstyrelsen. (1990). 
90 Sjödén, Per-Olow. (2001). 
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I mitt resultat visade det sig att det är framförallt tjejerna oavsett kommun som känner att de 
kan koncentrera sig bättre i skolan om de äter frukost på morgonen, men de känner inte att de 
får bättre resultat på läxförhör och prov om de äter frukost. Detta stödjer forskning som menar 
att elever som är hungriga och inriktade på att äta blir lättare okoncentrerade och rastlösa.91  
Killarna i Örnsköldsvik är den grupp där störst andel elever känner att de får bättre resultat på 
läxförhör och prov om de äter frukost. Detta stödjer frukostens betydelse för hur vi människor 
presterar. I tidigare forskning har det visat sig att mindre bra frukost intag har tydliga effekter 
på elevers kreativitetsförmåga, fysiska uthållighet samt inlärningsförmåga.92 Majoriteten av 
eleverna oavsett kommun ansåg att de kunde koncentrera sig bättre i skolan om de åt lunchen 
som serverades där. Detta stärker forskning som tyder på att elever som är mätta och belåtna 
lättare kan koncentrera sig, eftersom de inte är inställda på att äta.93 En stor skillnad som 
framkom mellan kommunerna var att eleverna i Örnsköldsvik i större utsträckning ansåg att 
de fick bättre resultat på läxförhör och prov om de åt lunchen som serverades i skolan.     
 
Resultatet av min undersökning visar att eleverna i Umeå i större utsträckning var med på 
idrottslektionerna. Det framkom även i min studie att framförallt tjejerna oavsett kommun 
ansåg att idrottslektionerna var mindre roliga. Fagrell menar att konstruktionen av kön inom 
idrotten följer logiken att killar är nog bättre än tjejer och de tjejer gör är inte lika 
eftersträvansvärt som de killar gör.94 Detta tror jag är en bidragande orsak till att tjejer tycker 
att idrottslektionerna i skolan är mindre kul. Många idrottslektioner runt om i landet tror jag 
sker på killarnas villkor vilket leder till att många av tjejerna tröttnar och tycker att 
lektionerna är mindre roliga. Min undersökning uppenbarade att en större andel tjejer än killar 
i både Umeå och Örnsköldsvik är med i idrottsföreningar. Det motsäger nylig forskning som 
visar att killar i större utsträckning än tjejer är aktiva i idrottsföreningar och sportklubbar.95 
Mitt resultat visar även att fler tjejer än killar oavsett kommun håller på med mer än en idrott. 
Detta anser jag har att göra med att det finns ett elittänkande hos killar i tidigare ålder än vad 
det finns hos tjejer. Det innebär sannolikt att killar mycket tidigare väljer att satsa på en idrott, 
vilket jag tycker är mycket tråkigt.  
 
En stor andel av eleverna i min studie oavsett kommun ansåg att de fick tillräckligt med 
undervisning kring mat och träning trots att inget av målen i kursplanen som ska vara 
uppnådda i slutet av det femte skolåret berör kost. Inte heller kursplanen för idrott och hälsa 
berör kost och hälsa allt för mycket. Det som tåls att fundera över är vilken betydelse som 
genusperspektivet har till mat och hälsas låga status i skolan. Hem- och konsumentkunskap 
som har en traditionell ”kvinnlig” könsmärkning behandlar området mat och hälsa betydligt 
mer än något annat ämne, men ändå innefattar ämnet bara 0,75 procent av den totala 
undervisningstiden under hela grundskolan. Idrott och hälsa som är ett typiskt ”manligt” 
skolämne har betydligt mer undervisningstid i grundskolan än vad hem- och 
konsumentkunskap har, ändå berör det som sagt kost och hälsa endast en gång och det i slutet 
av det nionde skolåret. Beror detta på att mannen är ”normen” i samhället, och därför får 
automatiskt skolämnet hem- och konsumentkunskap lägre status eftersom det har en 
”kvinnlig” könsmärkning. Det kanske är så att ojämställdhet inte bara bidrar till psykisk 
ohälsa utan också till fysisk ohälsa. Jag anser att hem- och konsumentkunskap bör få en större 
                                                 
91http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/E88199F6BC2492A6C1256F410031C2C8?open&topskolafors
kola (2006-01-03 kl 22.03).
92http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/B619EB260706E2A3C1256E230070A7B4?open&topskolafors
kola (2006-01-04 kl 22.04).
93http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/E88199F6BC2492A6C1256F410031C2C8?open&topskolafors
kola (2006-01-03 kl 22.03).
94 Fagrell, Birgitta. (2000). 
95 Rasmusen, Finn., et al. (2004). 
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plats i den totala undervisningstiden och att området mat och hälsa bör få en tydligare plats i 
kursplanen.  
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Den svaghet som min studie har haft är att den inte har varit lika djupgående som en kvalitativ 
studie hade kunnat vara i min undersökning. Den kvantitativa studien ger inte svaren på varför 
människor har den uppfattning de har och den hjälper mig inte heller att förstå människors sätt 
att reagera och resonera, det gör däremot den kvalitativa studien.96 Eftersom mitt syfte med 
studien inte vara att undersöka varför eleverna har de uppfattningar och vanor som de har, 
valde jag att använda mig av den kvantitativa studien som gav mig svaren på vilka 
uppfattningar och vanor som eleverna har.   
 
Jag valde att använda mig av enkätundersökningar som datainsamlingsmetod. Jag känner att 
jag har lagt ner mycket tid på enkätkonstruktionen, men så här i efterhand skulle jag ha velat 
lägga ner ännu mer tid på den eftersom att enkäten utgör själva grunden i studien. Jag hade 
velat göra en pilotstudie, men tiden har varit begränsad och därför ville jag så fort som möjligt 
lämna ut och genomföra enkätundersökningen, för att få tid till sammanställningen av 
resultatet och de övriga delarna i studien.  
 
En svaghet som enkätundersökningen har som datainsamlingsmetod är att den inte ger 
möjlighet till särskilt komplicerade frågor. En tumregel vid enkätundersökningar är att den 
högst får ta en halvtimme att fylla i. Den ger heller inte möjlighet till oplanerade följdfrågor 
som kan dyka upp vid till exempel en intervju. Elever som har svårt för att uttrycka sig i skrift 
eller är svag i läsning kan ha problem med att fylla i enkätformulär och hamnar därför ofta i 
bortfallsgruppen Enkätundersökningar ger i regel ett visst bortfall, men det varierar väldigt 
mycket mellan olika studier. Undersökningar i hälsoområdet ger i regel ett relativt lågt 
bortfall.97 Jag har upplevt att svarsfrekvensen i min studie har varit relativt högt och bortfallet 
har varit lågt. 
 
 
5.2 Fortsatt forskning 
 
Mitt syfte med studien var i början av skrivandet att jag även skulle undersöka om det fanns 
något samband mellan socialgruppstillhörighet och kost- och träningsvanor. Vid min 
sammanställning av enkäterna fann jag inte något relevant resultat, eftersom jag valde att göra 
min enkätundersökning på skolor med likartad geografisk placering och likartat 
socioekonomiskt upptagningsområde. Jag valde därför att plocka bort det ur min studie. Om 
jag istället hade gjort undersökningen på två skolor i olika socioekonomiska 
upptagningsområden i vardera av kommunerna hade jag nog funnit ett mer intressant och 
relevant resultat. Detta är något som skulle kunna vara intressant i en fortsatt forskning inom 
området. Något som också skulle vara intressant är att göra en djupare forskning kring varför 
eleverna har de vanor och uppfattningar de har kring kost och träning, genom att till exempel 
genomföra intervjuer med ett antal elever.  
 
 

                                                 
96 Trost, Jan. (1997). 
97 Ejlertsson, Göran. (2005). 
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5.3 Avslutande resonemang 
 
När jag började med studien så hade jag uppfattningen om att skillnaderna mellan 
kommunerna skulle vara stora, men det svar som beskrivits visade på motsatsen.  Detta tror 
jag beror på att både Örnsköldsvik och Umeå är idrottsstäder och har en stark idrottskultur. 
Att jag genom denna studie har fått vetskap om elevers kost- och träningsvanor tror jag kan 
vara till nytta i min framtida lärarroll. Med detta i åtanke kan jag till exempel planera 
undervisningen så att jag inte lägger teoretiskt krävande lektionspass före lunch då eleverna är 
hungriga och har en sämre koncentration.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Enkät 

 
 

Kost- och träningsvanor 
 

Jag är en kille som läser till lärare på Umeå Universitet och jag undersöker hur elevers kost- 
och träningsvanor ser ut. Svara så ärligt du kan på frågorna och kryssa i det alternativ som du 
tycker passar bäst in på dig. Du ska veta att det du svara är helt anonymt. Det vill säga ingen 
kommer att få veta att det är just du som har svarat på dessa frågor. 
 
Kryssa i om du är tjej eller kille. 
 
 Tjej  Kille 
 
Här kommer några påstående om mat och träning, kryssa i det alternativ som du tycker passar 
bäst in på dig. Du ska bara kryssa i ett alternativ. 
 
1) Jag tycker att det är viktigt att äta. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
2) Jag mår bra av att äta. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
3) Jag tycker att det är viktigt att äta frukost. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
4) Jag äter frukost varje dag. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
5) Jag kan koncentrera mig bättre i skolan om jag äter frukost på morgonen. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
6) Jag känner att jag får bättre resultat på läxförhör och prov om jag äter frukost på 
morgonen. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 

                                                                           
 



 

7) Jag tycker att det är viktigt att äta lunch. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
8) Jag äter lunch varje dag. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
9) Jag kan koncentrera mig bättre i skolan om jag äter lunchen som serveras där. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
10) Jag känner att jag får bättre resultat på läxförhör och prov om jag äter lunch i 
skolan. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
11) Jag har alltid med mig ett mellanmål som jag äter i skolan. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
12) Jag tycker att det är viktigt att äta middag. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
13) Jag äter middag varje dag. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
14) Jag äter alltid mellanmål när jag kommer hem från skolan. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
15) Jag sover bättre på nätterna om jag äter kvällsfika innan jag går och lägger mig. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
16) Jag tycker att det är viktigt att träna (att röra på dig tills du blir svettig). 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 

                                                                           
 



 

17) Jag mår bra av att träna. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
18) Jag är alltid med på idrottslektionerna på skolan. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
19) Jag tycker att idrottslektionerna på skolan är roliga. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
20) Hur ofta tränar du? 
 
 0-2 gånger i veckan  3-5 gånger i veckan  6 gånger i veckan eller mer 
 
 
21) Jag är med i en idrottsförening. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
22) Jag håller på med mer än en idrott. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
23) Jag tycker det är viktigt att jag äter något innan jag ska träna. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
24) Om jag har ätit bra under dagen orkar jag träna bättre. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
25) Jag tycker att vi får tillräckligt med undervisning i skolan om mat och träning. 
 
 Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer inte alls 
 
 
26) Vad jobbar din mamma med? 
 
Svar:______________________________________________________________________ 
 
 

                                                                           
 



 

 
27) Vad jobbar din pappa med? 
 
Svar:______________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

                                                                           
 



 

Bilaga 2 - Informationsbrev 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Markus Johansson och jag läser sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå 
universitet. Jag håller just nu på med mitt examensarbete där jag ska undersöka elevers kost- 
och träningsvanor genom att göra en enkätundersökning. 
 
Det som skrivs i enkäten är helt anonymt och varken skolan eller klassen kommer att nämnas 
i examensarbetet. Eftersom barnen är underåriga behöver jag tillstånd från målsman för att 
göra denna undersökning. Därför ber jag Er att svara på om Ert barn får delta i 
enkätundersökningen eller inte. Svaret lämnas sedan tillbaka till klassföreståndaren. Om svar 
inte har lämnats till klassföreståndaren innan enkätundersökningen ska genomföras tolkas det 
som ett medgivande.  
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar / Markus 
 
Ansvarig handledare från universitet är Monika Diehl. 
 
Om ni funderar över något kan ni kontakta mig via min e-post här nedan. 
 
markus-johansson@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i enkätundersökningen angående barns kost- och 
träningsvanor. 
 
 Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i enkätundersökningen angående barns kost- och 
träningsvanor. 
 
 
 
___________________                    ______________                         ____________________ 
     Namnunderskrift                                Datum                                       Namnförtydligande 
 
 
___________________ 
     Barnets namn  
 
 

                                                                           
 


