
 
 

 
 
Institutionen för hälsovetenskaper 
 
 
Uppsatsarbete i folkhälsopedagogik 
C-uppsats 20 poäng 
(Folkhälsovetenskap 51-60 poäng och pedagogik 51-60 poäng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att motivera ungdomar till  
fysisk aktivitet och bra kostvanor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2005-05-09 

Katarina Andersson 
Maria Wanstadius 

 
Handledare: Lena Edén 

Examinator: Ingemar Andersson 
Bengt Selghed 

 
 



 

 

Uppsats för filosofie kandidatexamen vid Högskolan Kristianstad 
51-60 poäng i folkhälsovetenskap och 51-60 poäng i pedagogik  
 
Andersson, K. & Wanstadius, M. (2005). Att motivera ungdomar till fysisk aktivitet och bra 
kostvanor (42 s). 
 
Handledare: Lena Edén 
 
--------------------------------------- 
 

Sammanfattning 
 
Övervikt och fetma är i dag ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och övriga världen, 
framförallt bland barn och ungdomar. En betydande orsak till att övervikten i Sverige ökat är 
en felaktigt sammansatt kost och att vi blivit fysiskt inaktiva i allt större omfattning. Genom 
att motivera barn och ungdomar att delta i fysiska aktiviteter och äta hälsosammare kan 
positiva hälsokonsekvenser uppnås. Syftet var att undersöka kost- och motionsvanor bland 
elever i skolår 9, samt jämföra hur flickor respektive pojkar kan motiveras till bra kost- och 
motionsvanor. Vi valde att genomföra en enkätundersökning på elever i skolår 9 i 
Kristianstads kommun, där sammanlagt 235 elever besvarade enkäten. Resultatet visade att 
eleverna i skolan skulle kunna motiveras av fler idrottslektioner, gratis frukt på rasterna samt 
att få möjlighet att påverka såväl skollunchen som idrottslektionernas innehåll. En 
könsskillnad som framkom var att inom skolidrotten motiverades flickor i högre grad än 
pojkar av prova-på-dagar utan tävlingsmoment, medan pojkarna främst motiverades av 
idrottsturneringar som skolan anordnar. Slutsatsen av denna studie är att skolan är en viktig 
arena för att motivera barn och ungdomar till bra kost- och motionsvanor. Genom att utveckla 
undervisningen i idrott och hälsa och främja hälsosamma kostvanor i skolmiljön, kan skolan 
bidra till att skapa bestående motivation och intresse för kost och motion hos eleverna. 
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Abstract 
 
Overweight and obesity is today a fast growing health problem in Sweden and the rest of the 
world, especially among children and adolescents. One important reason to the increase of 
overweight is unhealthy food choices and that we have become physical inactive to a greater 
extent. Through motivating children and adolescents to participate in physical activities and 
healthier eating habits, positive health consequences can be achieved. The purpose of this 
study was to examine eating and exercise habits among students in grade 9, and compare how 
girls and boys can be motivated to healthy eating and exercise habits. We chose to do a 
questionnaire on students in grade 9 in Kristianstad kommun, where a total of 235 students 
answered the questionnaire. The results showed that the students in school could be motivated 
by more lessons in physical training, free fruit on breaks and the possibility to influence the 
school lunch as well as the contents of the physical training lessons. One gender difference 
found within the physical training lessons was that girls to a greater extent than boys where 
motivated by non competitive activities, while boys where more motivated by sports 
tournaments arranged by the school. The conclusion of this study is that school is an 
important arena for motivating children and adolescents to healthy eating and exercise habits. 
Through developing the education in physical training and promoting healthy eating habits in 
the school environment, schools can contribute to creating a life long motivation and interest 
in healthy eating and exercise habits among students. 
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Förord 
 
I skrivandets stund studerar vi sista året på Högskolan Kristianstad och är snart examinerade 
från det Folkhälsopedagogiska programmet. Vi valde att genomföra denna uppsats 
tillsammans, vilket framförallt grundar sig i vårt gemensamma intresse för kost och fysisk 
aktivitet. 
 
Vår gemensamma uppfattning är att det har varit en stor fördel att vi har gjort denna studie 
tillsammans, eftersom vi har haft möjlighet att diskutera, utbyta idéer och förslag och inte 
minst kunnat uppmuntra varandra när arbetet kändes tungt. När det gäller arbetsfördelningen 
har vi båda två från början till slut varit delaktiga i uppsatsens samtliga delar. Det kändes 
svårt att under arbetets gång göra en arbetsfördelning, då uppsatsens omfång för bästa resultat 
krävde båda skribenternas medverkan.  
 
Vi vill tacka samtliga rektorer och lärare som tillät oss att göra vår enkätundersökning ute på 
skolorna, och framförallt vill vi tacka alla elever som deltog i vår undersökning. Utan deras 
medverkan hade det inte varit möjligt för oss att genomföra denna studie. Dessutom vill vi 
tillägna ett stort tack till vår handledare Lena Edén som har varit till stor hjälp under arbetets 
gång. Utan hennes medverkan, intresse, feedback och uppmuntran hade vi inte befunnit oss 
där vi är idag. Vi vill även tacka vår bihandledare Karin Permer för hennes givande 
kommentarer under uppsatsskrivandet.  
 
Vi hoppas att denna uppsats kan komma till användning i skolans arbete för att motivera barn 
och ungdomar till bra kost- och motionsvanor, såväl i skolan som på fritiden. 
 
 
 
Kristianstad den 2 maj 2005 
 
Katarina Andersson och Maria Wanstadius 
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1. Inledning 
 
Övervikt och fetma är i dag ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och övriga världen. År 
1997 slog WHO fast att övervikt och fetma är ett växande globalt problem. De senaste åren 
har siffran för vuxna människor som är överviktiga stigit till över en miljard, varav cirka 300 
miljoner lider av fetma (Puska et al., 2003). Nära 2,8 miljoner människor beräknas idag vara 
överviktiga i Sverige (Hart et al., 2003), och enligt Socialstyrelsen (2001) ökar andelen 
överviktiga i alla åldrar, men framförallt bland barn och ungdomar. Andelen överviktiga barn 
i Sverige idag uppgår till 20 procent (Claude Marcus, personlig kommunikation, 2005-03-21). 
Den ökade förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar innebär att dessa 
representerar en viktig målgrupp för det hälsofrämjande arbetet (Hart et al., 2003). Detta 
bekräftas även av Socialstyrelsen (2001) som poängterar att förebyggande åtgärder bör 
prioriteras inom det hälsofrämjande arbetet, med tanke på att överviktiga barn ofta utvecklas 
till överviktiga vuxna.  
 
En betydande orsak till att övervikten i Sverige ökat är en felaktigt sammansatt kost med ett 
alltför stort energiinnehåll. Konsumtionen av socker och fett, i synnerhet det farliga mättade 
fettet, är för hög medan däremot intaget av frukt och grönsaker borde öka (Paulún, 2003). Ett 
tillfredsställande energi- och näringsintag under barns uppväxt har ett stort inflytande på 
barnets tillväxt, utveckling och hälsa. Dessutom har det stor betydelse för vilket hälsotillstånd 
barnet kommer att ha som vuxen. Inlärningen av matvanor och attityden till mat påbörjas 
redan under barn- och ungdomsåren, och även om människor lär sig genom hela livet finns 
det mycket som talar för att förändringar är svårare att åstadkomma hos vuxna än hos barn. 
Mot denna bakgrund är det av stor vikt att ägna uppmärksamhet åt barns och ungdomars 
kostvanor (Socialstyrelsen & Statens livsmedelsverk, 1992).  
 
Ökningen av övervikten beror till stor del även på att vi har blivit fysiskt inaktiva i allt större 
omfattning. Vardagsaktiviteten har minskat och vi rör oss mindre både på arbetet, på fritiden 
och vid resor till och från arbete och skola. Fysisk inaktivitet är den enskilt största riskfaktorn 
för ohälsa samt för tidig död. Fördelarna är många med ökad fysisk aktivitet i alla åldrar, 
vilket tyder på att det aldrig är för sent att uppnå positiva effekter (Hultgren, 2002). Endast 
cirka 20 procent av Sveriges befolkning är ur ett hälsoperspektiv tillräckligt fysiskt aktiva. 
Speciellt oroande är att stillasittandet ökar bland barn och unga (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Det problemområde vi har valt att inrikta oss på är kost- och motionsvanor bland ungdomar, 
ett problem som omfattas av WHO:s mål 4, Ungdomars hälsa. Samhällets samlade åtgärder 
bör inriktas på att hjälpa barn och unga människor att göra det hälsosamma valet till ett enkelt 
val. Åtgärder inom den offentliga sektorn bör därför inriktas på att undvika negativ inverkan 
på barns och ungdomars hälsa (Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, 1998). 
 
Bland de 11 nationella folkhälsomålen som Sveriges regering har utformat kan mål 9, ökad 
fysisk aktivitet, samt mål 10, goda matvanor, relateras till vårt problemområde. I mål 9 
betonas att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de 
samlade insatserna inom detta område är att samhället utformas så att det ger förutsättningar 
för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta ska främst ske genom insatser som 
stimulerar till mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet liksom mer 
fysisk aktivitet under fritiden. I mål 10 i de nationella folkhälsomålen, goda matvanor, 
betonas att övervikten i befolkningen ska minskas. Dessutom ska konsumtionen av frukt och 
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grönsaker ökas samtidigt som konsumtionen av fett och socker minskas (Socialdepartementet, 
2000). 
 
Av det som framkommit ovan ser vi ett tydligt samband mellan övervikt och fetma relaterat 
till kost- och motionsvanor. Eftersom vanor grundläggs i tidig ålder anser vi att ungdomar är 
en viktig målgrupp för det hälsofrämjande arbetet. Vi vill därför undersöka hur ungdomar kan 
motiveras till bra kost- och motionsvanor, såväl i skolan som på fritiden, för att grundlägga en 
hälsosam livsstil livet igenom. 
  
  

2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Fysisk aktivitet 
 
2.1.1 Definitioner 
 
Definitionen på fysisk aktivitet är all rörelse som ger ökad energiomsättning i kroppen, vilket 
omfattar all typ av muskelaktivitet oberoende av syfte eller sammanhang. Exempel på sådana 
aktiviteter kan vara städning, trädgårdsarbete, lek och idrottsaktiviteter. Motion definieras 
som planerad eller strukturerad fysisk aktivitet, och syftar till att förbättra eller upprätthålla 
konditionen i form av syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och muskeluthållighet. Motion 
kan även utövas med andra avsikter, t.ex. ha roligt, ge ett ökat välbefinnande och en framtida 
bättre hälsa (Folkhälsoinstitutet, 1999; Rasmussen et al., 2004). Vi har i denna uppsats valt att 
använda ovanstående definitioner av fysisk aktivitet och motion, och kommer i uppsatsen att 
likställa dessa båda begrepp.  
 
 
2.1.2 Rekommendationer 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att vuxna utövar 30 minuter måttlig fysisk 
aktivitet per dag, för att bevara en god hälsa. För barn och ungdomar rekommenderar WHO 
ytterligare 20 minuter hård fysisk aktivitet tre gånger per vecka (WHO, 2003). Svenska 
myndigheter beslutade år 2001 att följa WHO:s rekommendationer beträffande fysik aktivitet 
för vuxna. För barn och ungdomar använder vi i Sverige istället den brittiska 
rekommendationen om fysisk aktivitet, vilken avser att barn upp till puberteten ska vara 
fysiskt aktiva på måttlig till hög nivå minst 60 minuter per dag (Rasmussen et al., 2004). 
 
 
2.1.3 Fördelar med fysisk aktivitet  
 
Det finns ett tydligt samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och hälsotillståndet. 
Fysisk aktivitet ger fördelar på såväl den fysiska som den psykiska hälsan, och är en 
betydelsefull faktor i det förebyggande folkhälsoarbetet (Hultgren, 2002). Fysisk aktivitet är 
en viktig faktor för barns utveckling av kondition, muskelstyrka, motorik och bentäthet 
(Westerståhl et al., 2003). Kapaciteten hos våra syretransporterande organ bestäms till stor del 
av en individs konditionsnivå. Konditionen är kopplad till kroppens kapacitet att transportera 
syre ut till kroppens olika delar. Ju mer syre som kan transporteras till muskelcellerna, desto 
mer energi kan omsättas i förbränningsprocessen. Den blodvolym som behövs för att föra ut 
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näring i kroppen ökar genom fysisk aktivitet, liksom förmågan att utnyttja det syre som 
transporteras till musklerna. Fysisk aktivitet i kombination med bra kostvanor har en positiv 
effekt på blodkärlen och motverkar åderförfettning, sänker blodtrycket och minskar risken för 
hjärtinfarkt (Winroth & Rydqvist, 1995). 
 
Med ökad ålder sker en viss urkalkning av skelettet, vilket medför att det blir skörare och 
risken för benbrott ökar. Det är därför av stor vikt att redan från tidig ålder, genom 
regelbunden motion, belasta skelettet med den egna kroppsvikten. För att på ett positivt sätt 
förskjuta och motverka urkalkningsprocessen av skelettet, bör ungdomar bibehålla en fysiskt 
aktiv livsstil genom hela livet (Winroth & Rydqvist, 1995). Fysisk aktivitet minskar dessutom 
risken för stroke, diabetes typ II och vissa cancerformer. Fysisk aktivitet har även positiva 
effekter på ämnesomsättningen, vilket är en betydande faktor som minskar risken för 
uppkomsten av övervikt och fetma (Mulvihill et al., 2000; Socialstyrelsen, 2001) 
 
De psykologiska fördelarna med fysisk aktivitet innefattar ett ökat välbefinnande, ökat 
självförtroende samt minskade depressions- och ångestsyndrom (Mulvihill et al., 2000). 
Andra fördelar med motion är exempelvis den dämpande effekten på oro. Under 
motionsaktiviteter utsöndras endorfiner i kroppen, vilket är ett morfinliknande och 
smärtlindrande ämne som ger lyckokänslor och välbefinnande. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att en slags aktivitet kan ha en positiv effekt på en individ, medan samma aktivitet kan ha 
en negativ effekt på en annan individ. Med andra ord är effekterna av fysisk aktivitet mycket 
individuella och påverkas till stor del av individens egna upplevelser och tolkningar 
(Gunnarsson & Norling, 1994).  
 
 
2.1.4 Ungdomars motionsvanor 
 
Fysisk aktivitet minskar generellt från barndom till vuxen ålder. För att kunna dra fördel av de 
hälsosamma effekter som fysisk aktivitet hjälper till att grundlägga under barndomen, måste 
regelbunden fysisk aktivitet bibehållas in i vuxen ålder (Westerståhl et al., 2003). Den 
aktivitetsnivå en individ har som vuxen verkar ha ett direkt samband med hur fysiskt aktiv 
individen var som barn. Barn som deltar i fysiska aktiviteter fortsätter att vara aktiva som 
vuxna, och omvänt gäller att inaktivitet som barn skapar inaktivitet i vuxen ålder. Hur aktiv 
en individ varit under barndomen påverkar med andra ord aktivitetsnivån även i vuxen ålder 
(Yoesting & Burkhead, 1973). Genom att etablera en fysiskt aktiv livsstil kan sjukdomar 
relaterade till fysisk inaktivitet förebyggas (Westerståhl et al., 2003).  
 
Andelen ungdomar i årskurs 9 som tränade mindre än en gång i veckan ökade mellan 1993/94 
och 1997/98 från 9 till 14 procent bland pojkar, och från 10 till 19 procent bland flickor 
(Socialstyrelsen, 2001). I en svensk studie genomförd av Westerståhl et al (2003) har en 
jämförelse gjorts mellan år 1974 och år 1995 gällande svenska ungdomars deltagande i och 
attityder till fysisk aktivitet, såväl i skolan som på fritiden. Denna studie visar att det finns en 
del skillnader mellan flickor och pojkar beträffande inställning till fysisk aktivitet samt 
utövande av olika fysiska aktiviteter. Trots att flickor enligt studien hade ökat sin medverkan i 
olika idrotter och oftare var medlemmar i idrottsföreningar 1995 än 1974, var det fler pojkar 
än flickor som medverkade i idrottsaktiviteter på sin fritid och var medlemmar i 
idrottsföreningar vid de båda tidpunkterna. Detta kan förklaras av att traditionella 
idrottsaktiviteter inom föreningar är utformade av män och manliga värderingar, och det är 
därför troligt att detta är en anledning till att flickor söker sig från de traditionella idrotterna 
och tävlingsmomenten till andra idrottsaktiviteter (Westerståhl et al., 2003).  
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2.2 Kost och kostvanor 
 
2.2.1 Definition 
 
Kost definieras som den kombination av olika livsmedel som dagligen intas för att täcka en 
persons näringsbehov. Sammansättningen av kosten kan variera stort och ändå täcka 
näringsbehovet, om kombinationen av livsmedel görs på lämpligt sätt. Eventuella störningar 
kan leda till felnäring på såväl kort som lång sikt. Brist på näringsämnen liksom ett överskott 
av näringsämnen kan leda till hälsoproblem (Nationalencyklopedin, 1993). 
 
 
2.2.2 Rekommendationer 
 
De allmänna näringsrekommendationer som finns idag, de s.k. SNR-rekommendationerna 
(Livsmedelsverkets Svenska Näringsrekommendationer från 1989), anger näringsmässiga 
riktlinjer för en kost som är grunden för en generellt god hälsa. SNR är inte slutgiltiga 
rekommendationer utan revideras kontinuerligt i takt med att ny forskning tillkommer. 
Näringsrekommendationerna gäller för vuxna samt för barn över tre års ålder, och det är dessa 
rekommendationer som ligger till grund för flera av samhällets generella kostråd till 
befolkningen. SNR ger riktlinjer för en kost som ska tillfredsställa individens primära behov 
för tillväxt och normal funktion, samt ge förutsättningar för en generellt god hälsa och minska 
risken för kostrelaterade sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och 
åldersdiabetes (Andersson, 1996). 
 
Näringsbehovet tillgodoses lättast om kosten är omväxlande och varje dag innehåller 
produkter från följande livsmedelsgrupper: 
 

- grönsaker 
- kött, fisk och ägg 
- frukt och bär 
- bröd och andra spannmålsprodukter 
- potatis och rotfrukter 
- matfett 
- mjölk och ost  

 
Barn och ungdomar har i vissa avseenden bättre kostvanor än vuxna, och de 
kostrekommendationer som gäller fettintaget följs i högre grad av ungdomar. Ungdomarna 
använder exempelvis i huvudsak magra alternativ av mjölk- och matfettsprodukter. Däremot 
tenderar ungdomar att äta mindre frukt och grönsaker än vuxna, och barn och ungdomar äter 
dessutom mer sockerrika livsmedel t.ex. godis, glass och läsk (Statens Livsmedelsverk, 1997).  
 
 
2.2.3 Regelbundna kostvanor 
 
Kroppen behöver energi för att kunna fungera och arbeta, och denna energi får vi dagligen i 
oss genom kosten från de tre livsviktiga näringsämnena proteiner, kolhydrater och fetter. 
Näringsämnena har olika funktioner i kroppen, men samtliga är viktiga för att vi ska må bra 
(Paulún, 2003). Hur mycket en individ behöver äta beror på hur stor energiomsättningen är, 
vilket i sin tur påverkas av kön, ålder, kroppssammansättning och framförallt fysisk aktivitet. 
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Energiomsättningen påverkas inte minst av den fysiska aktivitetens intensitet och längd. Det 
som framförallt skiljer en idrottare från en fysiskt inaktiv individ, är att idrottarens energi-
behov är betydligt högre (Andersson, 1996). Energin mäts i kilokalorier (kcal) eller i kilojoule 
(kJ), där fett i jämförelse med protein och kolhydrater innehåller dubbelt så mycket energi per 
viktenhet. Vid för högt energiintag eller vid fysisk inaktivitet tillförs kroppen mer energi än 
den behöver, och överskottet lagras som fett i kroppen (Statens Livsmedelsverk, 1997). 
 
Oavsett hur stor en individs energiomsättning är bör dagens energitillförsel baseras på en fast 
måltidsordning som fördelas på tre huvudmål och två-tre mellanmål per dag. Tidpunkterna för 
måltiderna blir ofta beroende av arbetstid, skoltid, fritidsaktiviteter och andra åtaganden. De 
bör dock fördelas jämnt under dagen med cirka tre-fyra timmars mellanrum (Statens 
Livsmedelsverk, 1997). Genom att äta regelbundet hålls blodsockret på en jämn nivå under 
hela dagen, vilket har positiva effekter på hjärt- och kärlhälsan, diabetesrisken, aptiten, 
fettförbränningen, prestationen, koncentrationsförmågan, åldrandet och risken att drabbas av 
cancer (Paulún, 2002).  
 
 
2.2.4 Ungdomars kostvanor 
 
Rikstäckande svenska enkätundersökningar från 1994 och 1996 av måltidsvanor bland elever 
i årskurs 9 visar att ca två tredjedelar av ungdomarna till vardags äter lagad mat både till lunch 
och till middag. Andelen elever som uppgav att de äter skollunch varje dag var 50 % av 
flickorna och 65 % av pojkarna, medan 33 % respektive 26 % uppgav att de äter skollunch 
tre-fyra gånger per vecka. Bland de elever som inte äter skollunch varje dag svarade 
majoriteten att de antingen äter av tillbehören, eller att de inte ersätter skollunchen med något 
annat. Var tionde elev hoppar regelbundet över frukosten på vardagarna. Elever som äter 
bristfällig frukost eller ingen frukost alls hoppar oftare över skollunchen, och äter mer sällan 
lagad mat till lunch än elever som äter en mer ordentlig frukost (Becker & Pearson, 2002).  
 
Rasmussen et al. (2004) fann i sin studie att flickor har mer oregelbundna måltidsvanor än 
pojkar. Endast två tredjedelar av flickorna åt frukost 4-5 dagar under en skolvecka, jämfört 
med tre fjärdedelar av pojkarna. Ungdomar med regelbundna frukostvanor åt färre onyttiga 
mellanmål än dem med oregelbundna frukostvanor. Fysiskt aktiva ungdomar hade också mer 
regelbundna frukostvanor än fysiskt inaktiva. Överviktiga och feta ungdomar hade mer 
oregelbundna frukostvanor och överhuvudtaget mer oregelbundna måltidsvanor än de övriga. 
Rasmussen et al. betonar därför att skolorna bör överväga att erbjuda frukost till barn och 
ungdomar i behov av detta. Flickorna i studien valde nyttigare livsmedel än pojkarna och åt 
oftare frukt och grönsaker. Bland flickorna åt 37,3 % antingen frukt eller grönsaker varje dag, 
medan motsvarande siffra bland pojkarna var 27,8 %. Av flickorna åt 11,4 % både frukt och 
grönsaker varje dag, vilket endast 7,9 % av pojkarna gjorde. Detta innebär att högst 10 % av 
ungdomarna i studien kunde nå Livsmedelsverkets rekommendation att äta 500 gram frukt 
och grönsaker per dag, vilket är alarmerande lågt. Genom att erbjuda frukt i skolorna menar 
Rasmussen et al. att ungdomarnas intag av frukt och grönsaker skulle kunna öka betydligt. 
 
En irländsk undersökning visar att flickor har ett större intresse än pojkar av sambandet 
mellan kostvanor och hälsa. Dessutom har flickor betydligt mer kunskap om frågor relaterade 
till hälsosamma kostvanor, vilket gör att de i större utsträckning än pojkar även följer 
kostrekommendationer (Bogue et al., 2005). Även Wesslén (2000) visar i sin studie att flickor 
är bättre än pojkar på att följa kostrekommendationer, och framförallt att flickor äter mer frukt 
och grönsaker. 
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2.3 Socialisation 
 
Socialisation är en process under vilken människan tillägnar sig de kunskaper, regler, 
uppfattningar och attityder som gör det möjligt att fungera som en medlem i samhället 
(Helkama et al., 2000). Familjen och skolan anses vara de viktigaste institutionerna för 
socialisation. Där grundläggs exempelvis människans moralföreställningar, språk, könsroll 
och självuppfattning. Socialisation delas in i tre typer; primär, sekundär och tertiär. Det är 
främst genom den primära socialisationen som individen lär sig vad som är accepterat och 
lämpligt beteende i den kultur hon tillhör (Angelöw & Jonsson, 2000). Under uppväxten och i 
vuxen ålder lär sig individen att konfronteras med personer från andra kulturer och hantera 
influenser från omgivningen, t.ex. massmedia (Ringquist, 2001). För att kunna fungera väl 
och i enlighet med samhällets normer och målsättningar, tvingas individen kontinuerligt att 
uppmärksamma och ifrågasätta sina egna uppfattningar och värderingar (Angelöw & Jonsson, 
2000). Under denna process kan individen sägas genomgå en sekundär, och eventuellt en 
tertiär, socialisation. Således fortgår socialisationen under hela livet i mötet med nya kulturer, 
miljöer, tankesätt och värderingar (Ringquist, 2001). 
 
 
2.3.1 Primär socialisation 
 
Den primära socialisationen avser den process som syftar till att tillgodose barnets motoriska, 
kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling under de första levnadsåren (Angelöw & 
Jonsson, 2000). Den primära socialisationen äger rum i en mindre gemenskap, i en familj, där 
föräldrarna har en viktig roll i att förmedla de flesta av livets mest grundläggande och 
viktigaste kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). Primär socialisation behöver inte vara 
begränsad till de tidiga levnadsåren. Hela livet igenom tar vi ofta del av olika primära 
sammanhang, där en nära kontakt med andra människor påverkar våra liv (Angelöw & 
Jonsson, 2000). Norton et al. (2003) har i sin studie visat ett tydligt förhållande mellan 
föräldrars värderingar och beteende kring hälsosamma levnadsvanor, och deras barns 
utveckling och bibehållande av hälsosamma kost- och motionsvanor. Resultatet av studien 
visar även att positivt inflytande från föräldrarna har en tydlig inverkan på tillägnandet av 
positiva hälsobeteenden hos barn och ungdomar. Omvänt gäller att om föräldrarna har dåliga 
kostvanor och inte motionerar, ökar också risken att barnen tar efter liknande beteenden 
(Norton et al., 2003). I barndomen tycks föräldrarna och de kostvanor som föräldrarna har, ha 
störst inverkan på hur barnen grundlägger sina kostvanor (Naidoo & Wills, 2000; Brown et 
al., 2000). Föräldrarna är de främsta förebilderna för barnet och genom att tidigt skapa sunda 
kostvanor förstärks detta beteende under uppväxtåren (Naidoo & Wills, 2000; Hart et al., 
2003). Weiss (2000) har i sin studie visat att föräldrarnas beteende och attityder till fysisk 
aktivitet i stor utsträckning påverkar barnens attityder till fysisk aktivitet. Föräldrar som själva 
är fysiskt aktiva uppmuntrade i större omfattning sina egna barn att bli fysiskt aktiva. 
Däremot uppmuntrar föräldrarna i större utsträckning pojkarna till att vara fysiskt aktiva, 
vilket i sin tur visar sig i att flickorna upplevde sig ha en sämre fysisk förmåga än vad 
pojkarna gjorde (Weiss, 2000). Vanor och handlingsmönster är omständigheter som grundas 
redan i barndomen, och vilka senare i livet tycks vara svåra att förändra (Naidoo & Wills, 
2000). 
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2.3.2 Sekundär socialisation 
 
Barn måste tidigt lära sig att vara fysiskt aktiva och att äta en riktigt sammansatt kost. Men 
eftersom barn äter vad som serveras har inte bara föräldrarna, utan även skolan en 
betydelsefull del i det förebyggande hälsoarbetet med ungdomars kost- och motionsvanor 
(Tyre et al., 2003). Den sekundära socialisationen sker framförallt i skolan och där påverkas 
barnet av kamrater, lärare och annan skolpersonal. I den sekundära socialisationen är 
villkoren för barnets lärande annorlunda i förhållande till den primära socialisationen 
eftersom barnet inte har samma band till skolan och lärarna som till sin familj. Lärarnas 
kunskap om barnet är därför betydligt mindre djup och de har i jämförelse med familjen dålig 
insikt i hur barnet fungerar och reagerar i olika situationer (Säljö, 2000). Skolpersonal, 
framförallt idrottslärare, har en viktig roll i att uppmuntra barn och ungdomar att öka sin 
totala nivå av fysisk aktivitet och att engagera sig i vardagliga fysiska aktiviteter (Westerståhl 
et al., 2003). Enligt Raustorp (2000) bör idrottsläraren arbeta med elevernas attityder och 
värderingar på ett aktivt reflekterande sätt. Raustorp menar vidare att idrottsläraren bör 
utveckla elevernas förmåga att värdera och analysera olika fysiska aktiviteters betydelse för 
hälsa och välbefinnande, samt att utveckla deras förmåga att ta ansvar för sitt eget 
hälsotillstånd.   
 
 
2.4 Skolan som stödjande miljö 
 
En aspekt, som alltmer lyfts fram de senaste årtiondena, är betydelsen av att skapa en 
stödjande miljö för individen så att hon själv ska kunna ta ansvar för de faktorer som är 
avgörande för hennes hälsa (Medin & Alexanderson, 2000). Stödjande miljö definieras som 
miljöer som skyddar människor mot hälsohot och möjliggör att de utvecklar sin kapacitet, sitt 
självförtroende och sin hälsa. Miljön omfattar det samhälle där människor lever, inklusive 
deras hem och arbete (Janlert, 2000). Exempel på stödjande miljöer, s.k. hälsofrämjande 
arenor, är bostadsområden, skolor och arbetsplatser (Medin & Alexanderson, 2000).  
 
 
2.4.1 Skolans roll i hälsofrämjande arbete 
 
En hälsofrämjande skola syftar till att främja barns och ungdomars hälsa och innefattar såväl 
skolans utbildning som skolans organisation och lokaler. Skolan är en viktig arena för att nå 
de hälsomål som ställs nationellt och internationellt (Hultgren, 2002). I de nationella 
folkhälsomålen, som den svenska regeringen utformat, betonas i mål 3 trygga och jämlika 
uppväxtvillkor. Delmålen under mål 3 beskriver vikten av en hälsofrämjande skola som 
stärker elevernas självförtroende och skolresultat, samt vikten av en förbättrad psykisk hälsa 
hos barn och unga (Socialdepartementet, 2000). 
 
Hälsofrämjande skola är ett exempel på aktivt folkhälsoarbete med inriktning på hälsa och 
lärande (Hultgren, 2002). Pellmer & Wramner (2002) definierar folkhälsoarbete som ett 
målinriktat och organiserat arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Arbetet riktar 
sig till individer, befolkningen samt samhället och syftar till att minska hälsoklyftorna. 
Åtgärderna är dels inriktade på att skapa förutsättningar och miljöer som främjar hälsa, dels 
på insatser för att förmedla kunskaper och öka medvetenheten om samband mellan 
levnadsvanor och hälsa.  
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2.4.2 Idrott och kost i skolan 
 
Idrott och hälsa har en viktig roll i dagens skola i syfte att stimulera elevernas intresse och 
vilja att vara fysiskt aktiva inte bara i skolan, utan även på sin fritid. Inom ämnet idrott och 
hälsa ska eleverna få möjlighet att prova på friluftsliv och lära sig olika slags idrottsgrenar, 
danser och lekar. Syftet är att eleverna ska få en bred erfarenhet av olika fysiska aktiviteter 
samt lära sig att ta ansvar för den egna fysiska aktiviteten och utveckla ett långsiktigt och 
bestående intresse för motion, idrott och friluftsliv. Undervisningen i idrott och hälsa ska ta 
hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra till ökad jämställdhet genom att ta 
hänsyn till de könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar angående fysisk förmåga, 
skaderisker och kroppsuppfattning. Alla elever ska kunna delta i undervisningen och kunna 
utvecklas på sina egna villkor (Utbildningsdepartementet, 1994).  
 
En svensk studie gjord av Westerståhl et al. (2003) har visat att både flickor och pojkar 
känner större ängslan och oro inför skolämnet idrott och hälsa år 1995 i förhållande till år 
1974. En tydlig könsskillnad har framkommit eftersom fler flickor än pojkar upplever denna 
ängslan och oro. Detta skulle kunna relateras till senare års ökade fokusering på det smala 
kroppsideal som framställs i media och eftersträvas i hela samhället. En annan förklaring kan 
vara att det år 1995 var vanligt förekommande med könsintegrerad idrott och hälsa i skolan, 
vilket inte var fallet år 1974 då idrotten var uppdelad efter kön. Trots detta var år 1995 de 
flesta flickor och pojkar positiva till könsintegrerad idrott och hälsa. På grund av den ökade 
oron och ängslan inför idrott och hälsa bland flickor, har flickornas medverkan i idrott och 
hälsa minskat år 1995 i förhållande till år 1974. Denna utveckling är negativ sett ur ett 
hälsoperspektiv eftersom idrott och hälsa i skolan är en viktig arena för att skapa positiva 
attityder gentemot fysisk aktivitet, liksom att öka den totala nivån av fysisk aktivitet bland 
barn och ungdomar (Westerståhl et al., 2003). 
 
Resultatet av en svensk studie som gjordes år 2000 till år 2002 på elever i skolår 8 och 9 i 
sydvästra Storstockholm, visar att pojkar i genomsnitt är betydligt mer fysiskt aktiva på 
idrottslektionerna än flickor. Skolorna bör därför fokusera mer på flickornas behov och 
önskemål i idrottsundervisningen och satsa mer på de lågaktiva eleverna (Rasmussen et al., 
2004). 
 
Westerståhl et al. (2003) menar i sin studie att positiva attityder gentemot fysisk aktivitet kan 
främjas bland ungdomar som är fysiskt inaktiva på sin fritid, genom att introducera och 
erbjuda aktiviteter i skolämnet idrott och hälsa som accepteras av dessa ungdomar. Sådana 
aktiviteter kan definieras som ”sociala lekar” där alla kan delta på samma villkor. 
Ungdomarna deltar i högre grad i aktiviteter som är roliga och spännande eller där de känner 
sig individuellt kompetenta genom att kunna tillföra leken något. Idrottslärarna bör därmed 
uppmuntra aktiviteter av detta slag på lektionerna i idrott och hälsa eftersom dessa har blivit 
uppskattade av både flickor och pojkar samt av både aktiva och inaktiva (Westerståhl et al., 
2003). 
 
I en studie gjord av Simons-Morton et al. (1991) på skolelever i Texas undersöktes om 
skolans miljö påverkade deras fysiska aktivitet och kostvanor i skolan, där studiens syfte var 
att förbättra barnens kost- och motionsvanor i skolan. I studien ingick tre interventioner som 
bestod av hälsoundervisning i klassrummet, en mer krävande fysisk aktivitet samt 
hälsosammare skollunch där kosten bestod av mindre fett än vanligt. Syftet med 
hälsoundervisning i klassrummet var att eleverna skulle få kunskaper och färdigheter om kost 
och motion. Förhoppningen var att detta lärande skulle bli livslångt och något som eleverna 
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skulle ta med sig även utanför skolans miljöer. I den andra interventionen var syftet att 
uppmuntra eleverna till fysisk aktivitet och eleverna fick där prova på olika aktiviteter som 
exempelvis att dansa, utöva aerobics, leka och springa i hinderbana. I den sista interventionen, 
där målet med förändringen var att barnen skulle äta en hälsosammare skollunch, ändrades 
valet av mat, menyer, recept samt förberedelser av skollunchen i en hälsosammare riktning. 
Resultaten av de tre interventionerna visade sig ha påverkat barnens kost- och motionsvanor i 
positiv riktning. De skolor som hade deltagit i interventionerna visade att skollunchen bestod 
av hälsosammare mat och de utövade betydligt mer fysisk aktivitet i jämförelse med 
kontrollskolorna. Resultatet av den här studien visade att skolan är en viktig arena för att 
förbättra barnens kost- och motionsvanor. 
 
I grundskolans läroplan, Lpo-94, betonas att skolan ska vara ett stöd för familjerna vad gäller 
barnens fostran och utveckling. Med tanke på att kostvanorna grundläggs under hela 
uppväxten, är det viktigt att i skolan arbeta förebyggande för att öka barns kostmedvetenhet 
och skapa ett sunt förhållningssätt till mat (Skolverket, 1994). Bra matvanor är en 
förutsättning för att må bra, växa och utvecklas. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar 
koncentrera sig under lektionerna och har därför bättre förutsättningar att prestera bra i 
skolan, och av den anledningen är skollunchen en viktig resurs i skolarbetet. Målet är att 
skollunchen ska vara både god och hälsosam, och så tilltalande att varken elever eller den 
vuxna skolpersonalen väljer andra alternativ till lunch. Skollunchen bör bestå av lagad 
huvudrätt, bröd och lättmargarin, salladsbord, lättmjölk och vatten. Det är bra om eleverna 
erbjuds minst två olika lagade rätter till lunch, vilket ökar sannolikheten att alla elever ska äta 
av skollunchen (Livsmedelsverket & Centrum för Tillämpad Näringslära, 2001). 
 
Barnen vistas i skolan under en stor del av sina liv och skolan har således stora möjligheter att 
påverka och förbättra barns och ungdomars intresse och medvetenhet kring mat. Kunskap om 
matens betydelse ger ungdomarna beredskap att välja rätt för att må bra och lära sig tycka om 
vad de behöver (Skolverket, 1994). I en studie gjord på irländska ungdomar har det 
framkommit att skolan genom såväl teoretisk som praktisk undervisning kan påverka 
ungdomar att göra fler hälsomedvetna kostval. Undervisning om kostens betydelse för hälsan 
är därmed en viktig faktor som kan motivera ungdomars kostvanor i framtiden (Brown et al., 
2000). 
 
 
2.5 Motivation 
 
Motivation kan beskrivas som en egen eller utifrån styrd påverkan av viljan att utföra en 
handling, som kan tillgodose en individs behov eller förverkliga hennes motiv. Med 
handlingen uppnås de mål som ställts upp och det är målet för handlingen som bestämmer 
motivationens styrka. Motivation som kommer utifrån har en kortsiktig påverkan av styrkan, 
beroende på den drivkraft och de belöningar som individen uppfattar som stimulerande. För 
att bli bestående måste motivationen därför komma inifrån individen (Granbom, 1998).                        
Motivation kan delas upp i tre delar; inre motivation, yttre motivation och amotivation (brist 
på motivation) (Hassmén et al., 2003). 
 
 
2.5.1 Inre motivation 
 
Inre motivation grundar sig på inre personlighetsfaktorer där individen av eget intresse 
engagerar sig i en aktivitet (Granbom, 1998). Det innebär att en handling utförs för att det är 
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roligt, för att må bra och för att uppnå tillfredsställelse. En inre motiverad individ upplever i 
högre grad känslor av glädje, njutning och avslappning, och har dessutom lättare för att 
fokusera på utförandet än en individ som drivs av yttre motivation. En individ som drivs av en 
inre motivation deltar i en aktivitet för att uppleva tillfredsställelsen och nöjet av att upptäcka, 
lära sig och försöka förstå något nytt. Inre motivation kan även kännetecknas av känslan att 
uppnå något, vilket även innefattar försök att överträffa sig själv. Här fokuseras inte på 
prestationsresultatet i sig, utan själva ansträngningen och försöket att uppnå något som är 
bättre än det som individen själv tidigare presterat (Hassmén et al., 2003). 
 
 
2.5.2 Yttre motivation 
 
Yttre motivation innebär att drivkraften för utförandet grundar sig i de fördelar som kan följa 
av en aktivitet, t.ex. viktnedgång eller möjligheten att tjäna pengar på sin aktivitet. En yttre 
motiverad individ drivs på så sätt främst av sociala eller materiella belöningar (Hassmén et 
al., 2003). Vid yttre motivation upprätthålls beteendet så länge individen kan hoppas på att få 
belöning, nå uppsatta mål eller så länge individen har kontroll över beteendet (Granbom, 
1998). Ett annat uttryck för yttre motivation är att en individ utför en handling på grund av att 
hon antingen känner press från omgivningen, eller för att undvika att få skuldkänslor 
(Hassmén et al., 2003).    
 
Plate (1995) menar att det är vanligast att en utövare av en aktivitet drivs av både en inre och 
en yttre motivation, men betonar vikten av inre motivation för att aktiviteten ska fortgå under 
en längre period. Yttre motivation kan omvandlas till inre motivation då aktiviteten ger 
utövaren en känsla av inre tillfredsställelse hon inte vill vara utan. Det finns en fara med att i 
alltför stor utsträckning använda sig av yttre belöningar, då dessa kan försvaga den inre 
motivationen. 
 
 
2.5.3 Amotivation 
 
Amotivation innebär att individen inte känner någon mening med en aktivitet och därmed 
uppvisar en avsaknad av motivation. Den vanligast förekommande typen av amotivation är 
upplevelsen av brist på kapacitet och förmåga, samt känslan av att inte ha kontroll. Andra 
faktorer som kan påverka en individs brist på motivation är övertygelsen att den föreslagna 
strategin inte kommer att resultera i de önskade resultaten, eller att individen upplever en 
aktivitet som alltför krävande för att vilja engagera sig i den. Forskningen har än så länge inte 
inriktat sig på att studera begreppet amotivation i någon större utsträckning. Mer forskning 
skulle exempelvis kunna förklara vilka psykologiska faktorer som samverkar med graden av 
amotivation (Hassmén et al., 2003). 
 
 
2.5.4 Att motivera ungdomar till fysisk aktivitet 
 
I många år har intresset för barns fysiska aktivitet varit fokuserat på de hälsorelaterade 
fördelarna, som exempelvis minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet och fetma. 
Genom att motivera barn och ungdomar att delta i fysiska aktiviteter kommer detta att leda till 
positiva hälsokonsekvenser. Därför bör fokus ligga mer på vad som motiverar barn och 
ungdomar att bibehålla en hög nivå av fysisk aktivitet. Såväl föräldrar, lärare som kamrater 
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påverkar möjligheten att motivera ungdomar till fysisk aktivitet eftersom de har en aktiv roll i 
ungdomars liv både i hemmet, i skolan och i olika idrottssammanhang (Weiss, 2000). 
 
Weiss (2000) menar vidare att de faktorer som i första hand påverkar en individs nivå av 
fysisk aktivitet är att hon tycker att aktiviteten är rolig, uppfattar sin fysiska förmåga som god 
samt erhåller socialt stöd från föräldrar, lärare, tränare och/eller kamrater. Forskning visar att 
det finns tre stora motiv till varför barn och ungdomar deltar i fysiska aktiviteter, där det 
första innefattar att ungdomarna vill utveckla och visa upp sin fysiska förmåga såväl 
prestationsmässigt som utseendemässigt. Det andra motivet innefattar att deltagandet i en 
fysisk aktivitet ska ge glädje och positiva upplevelser. De två första motiven bekräftas även i 
Wester-Wedmans (1988) studie där det framkommer att en grundläggande motivationsfaktor 
för att börja motionera är förhoppningar om effekter av såväl fysisk som psykisk karaktär.  
Det tredje motivet som Weiss (2000) betonar är att få socialt stöd och social acceptans, t.ex. 
genom vänskap, acceptans i kamratgruppen samt uppmuntran från vuxna i ens omgivning. 
Enligt Martin & Dubbert (1985) har socialt stöd och uppmuntran från den omgivande 
familjen visat sig vara en viktig faktor till hur fysiskt aktiv en individ är. Socialt stöd i 
samband med motionsutövandet påverkar såväl det initiala beslutet att börja motionera som 
vidmakthållande av redan befintliga motionsvanor. Enligt Weiss (2000) kommer aktiviteter 
som ökar ungdomarnas uppfattning om sin fysiska förmåga, rörelseglädje samt socialt stöd att 
resultera i att barn och ungdomar bibehåller och ökar sin nivå av fysisk aktivitet.  
 
Fysiskt aktiva ungdomar kan på olika sätt motiveras till att bibehålla eller utveckla sin fysiska 
förmåga genom yttre faktorer, inre faktorer och sociala faktorer. De yttre faktorerna innefattas 
av testresultat, belöningar samt individuella prestationer. De inre faktorer som påverkar 
motivationen är att individen tycker att fysisk aktivitet är roligt, att resultaten förbättras eller 
att ett personligt mål uppnås. De sociala faktorer som bidrar till att motivera ungdomar till 
fysisk aktivitet är feedback och uppmuntran från föräldrar, lärare, tränare och kamrater 
(Weiss, 2000).  
 
 
2.5.5 Att motivera ungdomar till bra kostvanor 
 
Att motivera till hälsosamma kostvanor kan vara ett problem bland ungdomar på grund av 
deras svårigheter att inse vilka konsekvenser en ohälsosam livsstil kan medföra. Kunskap och 
förståelse är en betydelsefull komponent för vilka kostval ungdomar gör. I skolan finns stora 
möjligheter till undervisning om kost och hälsa som kan ligga till grund för elevernas kunskap 
och förståelse för ämnet. För att eleverna ska kunna ta till sig kostundervisningen och ändra 
sina vanor i en hälsosammare riktning bör undervisningen ligga på en relativt enkel nivå och 
vara anpassad till åldersgruppen (Hart et al., 2002).  
 
En studie gjord på skolungdomar mellan 14 och 16 år i USA visade att faktorer som påverkar 
vilka kostval eleverna gör innefattar hur tilltalande maten är i form av smak, lukt, temperatur 
och utseende. Det som främst skulle kunna motivera ungdomarna till bra kostvanor var att få 
hälsosam mat att smaka bättre och se mer tilltalande ut. Specifika förslag på hur maten både 
kan vara god och hälsosam innefattade bl.a. olika tillagningsmetoder, där grönsaker blir en del 
av huvudrätten istället för att bara vara tillbehör. Andra förslag som framkom var att mjölken 
ska serveras kall och att färsk frukt och grönsaker alltid ska finnas tillgängligt. Ungdomarna 
diskuterade även möjligheten att begränsa kostvalen såväl i hemmet som i skolan. Ett annat 
sätt att motivera ungdomar till bra kostvanor är att göra hälsosam mat till det enda 
alternativet, eftersom de oftast väljer det onyttiga alternativet om de får möjligheten. 
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Resultatet av denna studie visade att även tidsaspekten var viktig, och att den tid ungdomarna 
är villiga att lägga ner på att äta eller att förbereda en speciell maträtt påverkar vilka val de 
gör. Av det framkom att ungdomarna motiverades av maträtter som går snabbt och är enkla 
att laga. Slutligen diskuterade eleverna medias inverkan på ungdomar och föreslog bättre 
marknadsföring och mer tilltalande design på förpackningar med hälsosam mat (Neumark-
Sztainer et al., 1999). 
 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
En av utgångspunkterna för det sociokulturella perspektivet på lärande och mänskligt 
handlande, är att människan intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kunskapsmässiga resurser. Lärande sker i ett socialt sammanhang vilket 
innefattar gemenskapen och mötet med andra människor. Kommunikation och praktiskt 
sampel med andra är grunden för lärandet i den sociokulturella processen. Det är genom 
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). 
Kommunikation och språkanvändning är centrala för människans kunskapsutveckling. Dessa 
två faktorer påverkar individens handlingar, och genom att samspela med andra människor 
tillägnas individen kunskap (Vygotsky, 1987). Kunskap konstrueras utifrån de erfarenheter vi 
bär med oss från den kultur vi lever i, och handlar om hur människor tillägnar sig och formas 
av deltagande i kulturella aktiviteter (Säljö, 2000).  
 
Människan har i varje enskild situation möjlighet att utveckla kunskap, eftersom hon ständigt 
befinner sig under förändring och utveckling. Människan utvecklas inom ramen för samspel 
med andra människor, och tillägnar sig redan från tidig ålder erfarenheter och tar intryck av 
aktiviteter de deltar i. Dessa erfarenheter ligger sedan till grund för barnens förtolkning av 
olika situationer och sammanhang. De lär sig att uppmärksamma, beskriva och agera i 
verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. I ett sociokulturellt 
perspektiv är kommunikation och språkanvändning centrala och utgör länken mellan barnet 
och omgivningen. Det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion, 
som barnet lär sig och blir delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar 
företeelser (Säljö, 2000). Vygotsky betonade att lärandet sker genom internalisering av 
processer, som barn till en början utför i samspel med vuxna och andra barn i sin omgivning. 
Han uppmärksammade människans möjligheter att utnyttja sin potential att lära och förändra 
sina livsvillkor (Bråten, 1996). Lärandets problem handlar om vilka erfarenheter människor 
gör i en situation och vilka innebörder, tolkningar och handlingsmönster vi tar med oss till 
andra sammanhang senare i livet (Säljö, 2000).  
 
 
3.2 Habitus 
 
Habitus är ett begrepp som kan förklara en individs benägenhet eller obenägenhet till 
förändring i en viss livssituation, och enligt kultursociologen Bourdieu har alla människor en 
habitus som är format av sociala, kulturella och ekonomiska livsvillkor (Svederberg et al., 
2001). Habitus är ett begrepp som beskriver människan i relation till den sociala struktur som 
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omger henne, där grundtanken är att de sociala strukturerna finns personifierade i varje 
enskild individ. Habitus kan även beskrivas som en uppsättning ordningar, eller dispositioner, 
som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa 
dispositioner inpräntas redan från barndomen i individen och består sedan under hela livet. 
Habitus vägleder människors tänkande och handlande och den visar sig i nästan allt hon gör; 
exempelvis i hennes språk, kroppshållning, idrottsintresse och matvanor (Miegel & 
Johansson, 2002).  
 
Varje individ har sin egen habitus, men människor från samma samhällsklass eller sociala 
grupp tenderar att ha likartad habitus. Därför kan man tala om en klasshabitus, vilken innebär 
att individer inom samma sociala grupp har liknande smak på en mängd olika områden. På så 
sätt kan vi kategorisera människor med utgångspunkt i den smak de har på olika områden, 
t.ex. i fråga om musik, kläder, frisyr, mat, sport och fritidsaktiviteter. Bourdieu menar alltså 
att smaken på alla dessa skilda områden är relaterade till varandra, så att en viss musiksmak 
tenderar att förekomma tillsammans med en viss klädsmak, frisyrsmak etc. Utifrån sin smak 
talar individen om vilken position hon har i den sociala ordningen, vilket ökar samhörigheten 
med andra och tillhörigheten till en viss kulturell grupp (Miegel & Johansson, 2002).  
 
 
3.3 Attributionsteorier 
 
Strävan efter mening och behovet av struktur i tillvaron är två starka drivkrafter hos 
människor. För att kunna förstå och förklara sociala beteenden är det viktigt att ta hänsyn till 
människors naturliga beteenden som är att planera, dra slutsatser, söka mening samt anpassa 
sig efter andra människor. Ett grundläggande motiv bakom mänskligt beteende ligger därmed 
i att förstå orsakssammanhang i naturen, i interaktioner med andra människor och i personliga 
upplevelser. Människor söker förklaringar till beteenden hos sig själva och andra, samt letar 
efter regelbundenhet och mönster i det som sker. De processer som ger orsaksförklaringar 
kallas attributioner (Hassmén et al., 2003). 
 
Enligt attributionsteorin påverkas vår förmåga att förändra ett beteende av den orsak vi 
tillskriver en viss känsla eller händelse. Attributionsteorin pekar på ett samband mellan inlärd 
hjälplöshet och brist på motivation. Inlärd hjälplöshet innebär att en individ lärt sig att 
otrevliga upplevelser inte kan kontrolleras eftersom de beror på personlig otillräcklighet 
snarare än yttre omständigheter, vilket kan resultera i såväl brist på motivation som 
känslomässiga och kunskapsmässiga problem (Bunton & Macdonald, 1992).  
 
Enligt attributionsteorin får en individs upplevelser av orsakerna till olika beteenden, 
händelser och skeenden en avgörande betydelse för känslor, förväntningar och generell 
motivation gentemot liknande situationer och händelser i framtiden. Detta synsätt kopplar 
samman individens personlighet och situationsspecifika faktorer med de attributioner en 
individ gör. Attributionsteorierna ska dock inte betraktas som renodlade motivationsteorier i 
sig. Däremot har de flesta motivationsteorier som utgår ifrån social kognition en grund i 
attributionsteorier (Hassmén et al., 2003). 
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4. Problemprecisering 
 
Som vi presenterade i litteraturgenomgången finns det mycket vetenskaplig forskning gjord 
inom området fysisk aktivitet, framförallt när det gäller ungdomar som är fysiskt aktiva. Delar 
av de forskningsresultat vi har funnit som inriktar sig på fysiskt aktiva ungdomar är dock 
några år gamla, och av den anledningen är vi intresserade av att undersöka om dessa resultat 
fortfarande är aktuella. Däremot har vi inte funnit lika mycket forskning på ungdomar som är 
fysiskt inaktiva. Därför vill vi försöka ta reda på hur fysiskt inaktiva ungdomar kan motiveras 
till att börja motionera regelbundet. Vi har även funnit en del forskning om ungdomars 
kostvanor, men vi har haft svårigheter att finna forskning som inriktar sig på hur ungdomar 
kan motiveras till bra kostvanor. Av den anledningen vill vi i vår studie undersöka hur dessa 
ungdomar på olika sätt kan motiveras till bra kostvanor. Eftersom ungdomar tillbringar stora 
delar av sin tid i skolan vill vi belysa ungdomarnas perspektiv på hur skolan skulle kunna 
arbeta för att främja hälsosamma kost- och motionsvanor bland eleverna.  
 
I vår litteraturgenomgång har vi presenterat studier, genomförda av bl.a. Westerståhl et al. 
(2003) och Rasmussen et al. (2004), som visar att kost- och motionsvanor skiljer sig åt flickor 
och pojkar emellan. Av den anledningen är vi även intresserade av att undersöka vilka 
skillnader som finns mellan flickor och pojkar samt hur de kan motiveras till bra kost- och 
motionsvanor. 
 
 

5. Syfte 
 
Syftet var att undersöka kost- och motionsvanor bland elever i skolår 9, samt jämföra hur 
flickor respektive pojkar kan motiveras till bra kost- och motionsvanor.  

 
 
Frågeställningar 
 

• Vilka kost- och motionsvanor har flickor respektive pojkar? 
• Vilka faktorer kan relateras till flickors respektive pojkars kost- och motionsvanor? 
• Hur anser eleverna att skolan kan arbeta för att motivera flickor respektive pojkar till 

bra kost- och motionsvanor? 
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6. Metod 
 
6.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
Vi har i denna uppsats valt att göra en enkätundersökning om ungdomars kost- och 
motionsvanor.  Enligt Ejlertsson (1996) ska den kvantitativa ansatsen väljas om tanken är att 
resultatet ska kunna kvantifieras och i viss utsträckning generaliseras. Ejlertsson beskriver 
vidare fördelarna med att i den kvantitativa ansatsen använda enkäter som 
datainsamlingsmetod. Enkätundersökningen kan göras på ett större urval jämfört med en 
intervjuundersökning, och dessutom är frågeformuleringarna standardiserade vilket innebär 
att alla svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla respondenter (Ejlertsson, 1996). Med 
utgångspunkt i den kvantitativa ansatsen valde vi att använda oss av enkät som 
datainsamlingsmetod för att till viss del kunna generalisera resultatet. Vid utformning av 
enkätfrågorna har vi konstruerat frågorna på egen hand, men vi har delvis inspirerats av 
tidigare C-uppsatser inom folkhälsopedagogik. Enkäten utformades så att den skulle belysa 
elevernas kost- och motionsvanor samt vad som skulle kunna motivera eleverna till 
hälsosamma kost- och motionsvanor, oavsett om de var fysiskt aktiva eller inaktiva. Med 
tanke på att uppsatsen berör områdena kost och motion, och att vi avsåg att undersöka 
elevernas kost- och motionsvanor såväl i skolan som på fritiden valde vi att dela in enkäten i 
fyra ämnesområden. Dessa ämnesområden innefattade motionsvanor på fritiden, skolidrott, 
kostvanor samt skollunch.  
 
 
6.2 Urval 
 
Vi valde att genomföra vår empiriska studie på elever i årskurs 9 i Kristianstad kommun. Vi 
försökte att via telefon kontakta rektorerna på samtliga tolv högstadieskolor i kommunen för 
att få tillåtelse att genomföra enkätundersökningen. Sammanlagt var rektorerna på sex 
högstadieskolor positiva till att delta i undersökningen, medan resterande rektorer av olika 
orsaker avböjde deltagande i undersökningen eller var onåbara trots upprepade kontaktförsök. 
Därefter valde vi genom lottning slumpmässigt ut två niondeklasser på var och en av de sex 
högstadieskolor som skulle ingå i undersökningen. Detta gav oss ett urval på 275 elever.  
 
För att kunna undersöka hur väl målgruppen förstod våra frågor samt få en uppfattning om 
frågornas validitet, d.v.s. om frågorna mätte det vi avsåg att mäta, valde vi att genomföra en 
pilotstudie. Patel & Davidsson (1994) beskriver att en pilotstudie genomförs på en grupp 
människor som i så stor utsträckning som möjligt liknar målgruppen, exempelvis beträffande 
kön och ålder. Vi valde att genomföra vår pilotstudie i en grupp om fyra personer, två flickor 
och två pojkar, som gick i skolår 9 i Kristianstads kommun på en av de skolor vars rektor 
avböjde medverkan i undersökningen. En bidragande faktor till att vi valde att göra 
pilotstudien på just dessa elever var att en av oss (författarna) känner en person i pilotstudie-
gruppen. Denna person fick själv välja vilka tre andra elever som skulle ingå i gruppen, 
förutsatt att den skulle bestå av två personer från varje kön samt att eleverna gick i 
niondeklass inom Kristianstads kommun på en skola som inte ingick i undersökningen. Vid 
pilotstudietillfället med gruppen gick vi muntligen igenom enkätfrågorna, och uppmuntrade i 
samband med varje fråga en diskussion kring såväl frågan som svarsalternativen. Därigenom 
fick vi en uppfattning om hur väl eleverna förstod frågorna, om svarsalternativen var 
anpassade till målgruppen samt vilka eventuella förbättringar som skulle kunna göras för att 
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förtydliga enkäten. Baserat på den feedback vi fick från pilotstudiegruppen valde vi att 
reducera antalet frågor i enkäten, och dessutom gjorde vi en del justeringar för att i större 
utsträckning anpassa frågornas innehåll till målgruppen. Den slutgiltiga versionen av enkäten 
presenteras i bilaga 1.   
 
 
6.3 Datainsamling 
 
Vi besökte personligen varje utvald klass på samtliga sex skolor som ingick i studien. För att 
kunna få en så hög svarsfrekvens som möjligt valde vi att både lämna ut och samla in 
enkäterna vid samma besökstillfälle. Vid de tillfällen då vi genomförde enkätundersökningen 
i de olika klasserna noterade vi det totala antalet flickor respektive pojkar i klassen. Vi 
noterade även hur stort bortfallet i klassen var, d.v.s. antal flickor respektive pojkar som var 
frånvarande eller som av andra anledningar inte deltog i undersökningen. På grund av att 
evenemang på en del skolor råkade sammanfalla med tidpunkten för vår undersökning, var 
bortfallet i vissa klasser stort. I de klasserna fick läraren ansvara för att de elever som inte 
genomförde undersökningen vid vårt besök fyllde i enkäten vid ett senare tillfälle. Efter att 
läraren samlat in de resterande enkäterna, lades de i ett kuvert som klistrades igen och 
skickades till oss. På vår begäran skickade läraren även med uppgifter om hur många flickor 
respektive pojkar som var frånvarande eller inte deltog vid det andra undersökningstillfället.    
 
 
6.4 Databearbetning 
 
Enkäten bearbetades med hjälp av ett statistiskt databearbetningsprogram, SPSS. Enkäterna 
numrerades och varje fråga lades in som en egen variabel i programmet. I de frågor där 
eleverna kunde välja fler än ett svarsalternativ lades även dessa svarsalternativ in som egna 
variabler. Svaren från enkätundersökningen matades in i programmet och därefter gjordes 
frekvenstabeller och korstabeller. Korstabeller användes för att ställa två olika variabler mot 
varandra för att vi skulle kunna studera eventuella samband. Databearbetningen utfördes med 
Chi-två test för att undersöka signifikanta samband. Den signifikansnivå vi valde att använda 
var 5 % (p<0,05). Vi har i vårt resultat valt att använda oss av exakta p-värden när det finns 
en signifikant skillnad mellan de undersökta variablerna. Då ingen signifikant skillnad kunde 
påvisas förekommer benämningen NS. Enkäten innehöll även öppna frågor som inte kunde 
bearbetas i SPSS. Svaren på de öppna frågorna har sammanställts, men eftersom 
svarsfrekvensen på dessa frågor var låg i kombination med att de inte tillförde någon ny 
information valde vi att inte använda oss av dessa i vårt resultat. 
 
För att kunna besvara syftet valde vi att belysa samtliga frågor ur ett könsperspektiv, för att 
kunna göra en jämförelse mellan flickor och pojkar. Ur vårt enkätmaterial har vi dessutom 
valt ut två nyckelfrågor som i resultatet ställs i relation till övriga frågor. Dessa två 
nyckelfrågor var om eleverna var regelbundet fysiskt aktiva på sin fritid, samt hur många mål 
mat de åt per dag. Dessa frågor utgör grunden för det vi i resultatet definierat som 
regelbundna motionsvanor respektive regelbundna kostvanor. De elever som på sin fritid 
motionerar minst en gång per vecka har vi i vår uppsats valt att definiera som elever med 
regelbundna motionsvanor. De elever som motionerar regelbundet benämns även som fysiskt 
aktiva individer, och omvänt gäller att de som inte motionerar regelbundet beskrivs som 
fysiskt inaktiva. De elever som äter fyra mål mat eller fler per dag, har vi i vår uppsats 
definierat som elever som äter regelbundet. De elever som äter tre mål eller färre per dag 
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benämns följaktligen som elever som inte äter regelbundet. Med bra kostvanor menar vi att 
eleverna äter en väl sammansatt kost och att de äter regelbundet under dagen. 
 
 
6.5 Etiska överväganden 
 
De forskningsetiska regler som finns innefattas av de fyra huvudkraven på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Forsman, 1997).  
 
Informationskravet tillgodosågs genom att vi innan undersökningstillfället skickade ut ett 
informationsbrev (Bilaga 2) till samtliga föräldrar vars barn skulle ingå i undersökningen. 
Eftersom de elever som ännu inte fyllt 15 år behöver målsmans tillåtelse för att få delta i 
undersökningar valde vi att till föräldrarna skriva ett informationsbrev om undersökningens 
syfte, som respektive lärare skulle dela ut till samtliga elever i klassen. För att undvika att 
peka ut någon enskild elev valde vi att skicka ut detta informationsbrev till samtliga föräldrar 
bland eleverna som skulle ingå i undersökningen.  
 
Till varje frågeformulär som delades ut till eleverna bifogades ett följebrev (Bilaga 3) som 
utformats enligt rekommendationer från Ejlertsson (1996). Följebrevet innehöll information 
om undersökningens syfte samt vad resultaten kommer att användas till. I samband med att 
enkäterna delades ut informerades eleverna, såväl skriftligen som muntligen, om sina 
rättigheter vid undersökningen. Dessa rättigheter innefattade att deltagandet är frivilligt, att de 
när som helst har möjlighet att avbryta enkätundersökningen samt att alla respondenter 
garanteras anonymitet. Därigenom har vi inte bara tillgodosett informationskravet utan även 
samtyckeskravet gentemot eleverna. 
 
Samtyckeskravet tillgodosågs vidare genom att vi kontaktade rektorn på respektive 
högstadieskola för att få dennes medgivande att genomföra enkätundersökningen. Dessutom 
fick de föräldrar med barn under 15 år, genom en bifogad talong i informationsbrevet, ta 
ställning till huruvida de gav sitt barn tillåtelse att medverka i undersökningen eller inte. 
Talongen skulle lämnas tillbaka till elevens lärare innan undersökningstillfället, och de barn 
som inte fått sin målsmans medgivande fick följaktligen inte fylla i enkäten. Eftersom 
enkätundersökningen genomfördes under lektionstid valde vi att i förväg kontakta läraren för 
respektive skolklass för att dels dela ut informationsbrevet till föräldrarna, och dels i samråd 
med läraren bestämma hur vi skulle hantera de elever under 15 år som inte fått målsmans 
medgivande. Av de elever som var under 15 år var det totalt endast en elev som inte fick 
målsmans medgivande att delta i undersökningen. Denna elev registrerades som bortfall, 
varefter talongen förstördes. Läraren hade i samförstånd med den berörda eleven kommit 
överens om att denne fick sitta kvar i klassrummet under den tid då undersökningen pågick. 
De talonger som lärarna fått in med målsmans medgivande att eleven fick ingå i 
undersökningen hanterades på samma sätt som när målsman inte gett sitt medgivande, d.v.s. 
förstördes i samband med undersökningen för att elevernas identitet inte skulle kunna 
urskiljas.  
 
Det är av stor vikt att respondentens konfidentialitet skyddas (Dahmström, 2000), men 
eftersom vår undersökning var helt anonym finns det inte någon möjlighet att identifiera 
någon enskild deltagare. Att eleverna är anonyma innebär att det varken finns namn, nummer 
eller annan möjlighet till identifiering (Patel & Davidsson, 1994). Dessutom förvaras 
enkäterna så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Därigenom har vi tillgodosett 
konfidentialitetskravet.  



 

 24

Nyttjandekravet tillgodosåg vi genom att insamlade uppgifter sammanställdes och 
analyserades av oss (författarna) för att enbart användas till forskningsändamål, d.v.s. denna 
C-uppsats. Allt ursprungligt informationsmaterial som inhämtades genom 
enkätundersökningen behöll vi för oss själva så länge arbetet med uppsatsen pågick. När 
uppsatsen var bedömd och godkänd förstördes allt ursprungligt material.  
 
Vår studie blev godkänd av Etikrådet vid Institutionen för hälsovetenskaper på högskolan 
Kristianstad den 9 november 2004. 
 
 
6.6 Bortfall 
 
Vår undersökning omfattade totalt 275 elever varav totalt 235 besvarade enkäten. Av dessa 
var 103 flickor och 132 pojkar. Detta innebar att vi fick ett externt bortfall på 40 elever, 
bestående av 17 flickor och 23 pojkar. Ejlertsson (1996) beskriver att externa bortfall 
innefattar personer i urvalet som vägrar medverkan, eller av annan anledning inte har 
möjlighet att delta i den avsedda undersökningen. Bortfallet på enstaka frågor bland de elever 
som för övrigt har besvarat enkäten benämns internt bortfall. Vidare menar Ejlertsson att en 
väl förberedd och väl genomförd enkätundersökning till allmänheten bör kunna ha en 
svarsfrekvens på 90 procent. I vår undersökning uppnådde vi en svarsfrekvens på 85,5 
procent.  
 
Då antalet pojkar som besvarade enkäten var fler än antalet flickor har vi, för att kunna göra 
en jämförelse mellan könen, i resultatet valt att redovisa såväl tabeller som diagram i procent. 
En annan anledning att vi redovisar datamaterialet i procent är att vissa frågor i 
enkätmaterialet bara skulle besvaras av en del elever, samt att även det interna bortfallet 
varierade från fråga till fråga.   
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7. Resultat 
 
Resultaten från enkätundersökningen har strukturerats och delats in i fyra områden; motions- 
och kostvanor, motion, kost, samt motions- och kostvanor i skolan. Inom vart och ett av dessa 
områden har vi genom att jämföra flickor och pojkar lyft fram eventuella likheter eller 
skillnader mellan könen, och dessutom har vi beskrivit hur flickor respektive pojkar på olika 
sätt kan motiveras till fysisk aktivitet och bra kostvanor.  
 
 
7.1 Motions- och kostvanor  
 
Resultatet visade att majoriteten av såväl flickorna som pojkarna var regelbundet fysiskt 
aktiva på sin fritid (Tabell 1, NS). 
 
 
Tabell 1. Regelbunden fysisk aktivitet bland flickor respektive pojkar (%) 
 
 
  Flickor  n=103 Pojkar  n=132
Fysiskt aktiva           79         72 
Fysiskt inaktiva           21         28 

χ² = 1,369   df = 1   p = 0,242 

 
 
Av svaren framkom att större delen av eleverna hade regelbundna kostvanor, d.v.s. att de åt 
fyra mål mat eller fler per dag (Figur 1). Resultatet visade däremot ingen signifikant skillnad i 
antal mål mat per dag mellan könen, då andelen elever som åt regelbundet var 61% bland 
såväl flickorna som pojkarna.  
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Figur 1. Antal mål mat per dag relaterat till kön 
 
 
Det visade sig att elever som motionerar regelbundet på sin fritid, i större utsträckning än 
fysiskt inaktiva elever, hade mer regelbundna kostvanor (Tabell 2).  
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Tabell 2. Samband mellan elevernas motions- och kostvanor (%) 
 
 
  Fysiskt aktiva  n=143 Fysiskt inaktiva  n=91 
Äter regelbundet             83             63 
Äter inte regelbundet             17             37 
 
χ² = 12,633   df = 1   p = 0,000 
 
 
7.2 Motion  
 
De vanligaste motionsaktiviteterna bland flickorna var promenader (47%), bollsport (38%), 
och gymping (26%). De aktiviteter som pojkarna främst utövade var bollsport (61%), löpning/ 
joggning (27%), och övriga motionsaktiviteter (22%). Bland de övriga motionsaktiviteter som 
nämndes i enkäten var cykling och olika kampsporter de vanligaste.  
 
 
7.2.1 Familjens inverkan på elevernas motionsvanor 
 
De elever som själva var fysiskt inaktiva hade i större utsträckning familjemedlemmar som 
också var fysiskt inaktiva (Tabell 3 och 4). Detta gäller för såväl flickor som pojkar. 
 
 
Tabell 3. Fysisk aktivitet inom familjen – flickor (%) 
 
 
  Fysiskt aktiva  n=79 Fysiskt inaktiva  n=22 
Fysisk aktivitet inom familjen              91             50 
Ej fysisk aktivitet inom familjen               9             50 

χ² = 19,885   df = 1   p = 0,000 
 
 
 
Tabell 4. Fysisk aktivitet inom familjen - pojkar (%) 
 
 
  Fysiskt aktiva  n=95 Fysiskt inaktiva  n=36 
Fysisk aktivitet inom familjen               79              44 
Ej fysisk aktivitet inom familjen               21              56 
 
χ² = 14,652   df = 1   p = 0,000 
 
 
 
7.2.2 Att motivera fysiskt aktiva elever 
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Det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar angående faktorer som motiverade 
dem till fortsatt fysisk aktivitet (Figur 2). De faktorer som flickor i högre grad motiverades av 
var dåligt samvete (p=0,000) och att må bra (p=0,025). Däremot kunde vi inte påvisa några 
faktorer som i högre grad motiverade pojkar än flickor. 
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Figur 2. Motivation till fysisk aktivitet bland redan fysiskt aktiva elever 

 
7.2.3 Att motivera fysiskt inaktiva elever 
 
Bland de elever som var fysiskt inaktiva svarade majoriteten att anledningen till att de inte 
motionerade regelbundet var att det är tråkigt (43%) och/eller att de inte har tid (48%). 
Resultatet visade däremot inga signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar. 
 
De fysiskt inaktiva eleverna uppgav att det som främst skulle kunna motivera dem till att bli 
fysiskt aktiva var att komma i form samt att ha en träningskamrat att motionera tillsammans 
med (Figur 3). Fler flickor än pojkar ansåg att komma i form var det som främst skulle kunna 
motivera dem till att bli fysiskt aktiva, vilket var det enda svarsalternativ där vi fann en 
signifikant skillnad mellan könen (p=0,023).  
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Figur 3. Motivation till fysisk aktivitet bland fysiskt inaktiva elever  
a) Andelen anges i procent trots att n-talet är lågt, eftersom vi gör en jämförelse mellan flickor och pojkar 
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7.3 Kost 
 
7.3.1 Kostvanor 
 
Majoriteten av eleverna, totalt 63 %, ansåg att det främst var föräldrarna som påverkat dem 
till de kostvanor de har. Övriga elever svarade att kompisar, media eller annat haft större 
inverkan på deras kostvanor. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan vad som 
påverkat flickor respektive pojkar. 
 
Bland de elever som hade regelbundna kostvanor var det fler som åt frukost varje dag eller 
nästan varje dag (94%), jämfört med de elever som inte hade regelbundna kostvanor (73%) 
(p=0,000).  Resultatet visade att majoriteten av flickorna och pojkarna åt frukost varje dag 
(Tabell 5, NS). 
 
 
Tabell 5. Frukostvanor bland eleverna (%) 
 
 
  Flickor  n=103 Pojkar  n=132 
Varje dag           60       66 
Nästan varje dag           23       21 
Någon gång per vecka           10        8 
< 1 gång per vecka            7        6 
 
χ² = 0,872   df = 3   p = 0,832 
 
 
Bland de elever som hade regelbundna kostvanor var det fler som åt frukt och/eller grönsaker 
dagligen, jämfört med de elever som inte åt regelbundet (50% respektive 31%, p = 0,000). De 
elever som motionerade regelbundet åt oftare frukost (p=0,009), skollunch (p=0,011) samt 
frukt och grönsaker (p=0,006) jämfört med de fysiskt inaktiva eleverna.  
 
Bland samtliga elever fanns ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar angående hur 
ofta de åt frukt och grönsaker, men bland de elever som motionerade regelbundet var det 
däremot fler flickor än pojkar som åt frukt och grönsaker varje dag (Tabell 6).  
 
 
Tabell 6. Konsumtion av frukt och grönsaker bland fysiskt aktiva elever (%) 
 
 
  Flickor  n=81 Pojkar  n=94 
Varje dag           56            40 
Mer sällan           44            60 
 
χ² = 3,995   df = 1   p = 0,046 
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7.3.2 Att motivera elever till bra kostvanor 
 
Det fanns några signifikanta skillnader i vad som motiverade flickor respektive pojkar till bra 
kostvanor (Figur 4). Det som motiverade flickorna var främst att må bra (p=0,000) samt att få 
en fin kropp (p=0,019), medan regelbunden motion var det som i större utsträckning 
motiverade pojkarna till bra kostvanor (p=0,014). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Motivation till elevers kostvanor 
 
 
7.4 Motions- och kostvanor i skolan 
 
7.4.1 Skolidrott 
 
Det visade sig att av de elever som alltid deltog på idrottslektionerna var majoriteten även 
fysiskt aktiva på sin fritid (p = 0,013). Vid jämförelse mellan könen fann vi däremot ingen 
signifikant skillnad i deltagande på idrottslektionerna (Tabell 7).  
 
 
Tabell 7. Deltagande i skolidrotten (%) 
 
 
  Flickor  n=103 Pojkar  n=132 
Alltid          77        81   
Mer sällan          23        19 
 
χ² = 0,667   df = 1   p = 0,414 
 
Bland samtliga elever som deltog i undersökningen gick 54 % i klasser som hade 
könsintegrerad idrott, medan 46 % av eleverna gick i klasser där flickor och pojkar hade idrott 
var för sig. Av svaren framkom att 47 % av flickorna och 58 % av pojkarna ville ha 
könsintegrerad idrott (NS). Majoriteten av eleverna svarade att de ville behålla det upplägg på 
idrottslektionerna som de redan hade.  
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Bland de elever som var fysiskt aktiva på sin fritid ansåg 97 % att de var mycket aktiva eller 
ganska aktiva på idrottslektionerna, medan motsvarande siffra bland de fysiskt inaktiva 
eleverna var 83 %. Resultatet visar här en signifikant skillnad mellan fysiskt aktiva och 
fysiskt inaktiva elever vad gäller deras aktivitetsnivå under idrottslektionerna (p=0,001). 
Däremot visade resultatet ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar. 
 
Majoriteten av eleverna ansåg att det som främst skulle kunna motivera dem till bra 
motionsvanor på fritiden var fler idrottslektioner i veckan (Figur 5 och 6). Bland de elever 
som ville ha fler idrottslektioner i veckan var 61 % redan fysiskt aktiva på sin fritid, medan 43 
% av de fysiskt inaktiva eleverna ville ha fler idrottslektioner. Här fanns en signifikant 
skillnad mellan de båda grupperna (p=0,019). Av de elever som motiverades av att få påverka 
idrottslektionernas innehåll, var 15 % fysiskt aktiva och 20 % fysiskt inaktiva (NS). Bland de 
elever som motiverades av att få prova på fler idrottsaktiviteter var 22 % fysiskt aktiva och 34 
% fysiskt inaktiva (NS). Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar. 
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Figur 5. Hur skolidrotten kan motivera flickor till bra motionsvanor 
a) Andelen anges i procent trots att n-talet är lågt 
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Figur 6. Hur skolidrotten kan motivera pojkar till bra motionsvanor 
a) Andelen anges i procent trots att n-talet är lågt 
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Resultatet visar att det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar angående hur de 
ansåg att skolan, utanför idrottslektionerna, kan motivera eleverna till bra motionsvanor. 
Flickorna motiverades i högre grad än pojkarna av prova-på-dagar utan tävlingsmoment (33% 
respektive 19%, p=0,021) och gemensamma promenader med klassen (11% respektive 4%, 
p=0,037). Däremot motiverades pojkarna mer än flickorna av idrottsturneringar som skolan 
anordnar (50% respektive 36%, p=0,039). 
 
 
7.4.2 Kost i skolan 
 
Det fanns en tendens att pojkarna åt skollunch oftare än flickorna, men skillnaden var inte 
signifikant (Tabell 8). 
 
 
Tabell 8. Hur ofta eleverna äter skollunch (%) 
 
 
  Flickor  n=103 Pojkar  n=132 
Varje dag            53       65 
Mer sällan            47       35 
 
χ² = 3,330   df = 1   p = 0,068  

 
 
Bland eleverna var det 40 % som inte varje dag åt den skollunch som serverades i 
skolmatsalen. Av dessa elever svarade majoriteten av såväl flickorna som pojkarna att de inte 
ersatte skollunchen med något annat. En signifikant skillnad som framkom mellan könen var 
att flickor i högre grad än pojkar ersatte skollunchen med frukt och/eller grönsaker (Figur 7, 
p=0,012). 
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Figur 7. Ersättning av skollunch bland elever som inte äter skollunch varje dag 
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Det alternativ som i högre grad skulle kunna motivera flickorna till att äta skollunchen oftare 
var att filmjölk, bröd och pålägg alltid skulle finnas tillgängligt i skolmatsalen (39%). 
Pojkarna motiverades däremot mer av möjligheten att kunna påverka vad som serverades i 
skolmatsalen (44%). Skillnaderna mellan flickorna och pojkarna var dock inte signifikanta.  
 
Såväl flickor (61%) som pojkar (48%) ansåg att det skolan främst skulle kunna göra för att 
motivera dem till bra kostvanor var att erbjuda gratis frukt på rasterna.  Fler pojkar än flickor 
uppgav att det inte fanns någonting som skolan skulle kunna göra för att motivera dem till bra 
kostvanor (Figur 8, p=0,007). Bland övriga svarsalternativ var skillnaderna mellan flickor och 
pojkar inte signifikanta. 
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Figur 8. Hur skolan kan motivera eleverna till bra kostvanor 
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8. Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att i denna uppsats använda en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter för 
att få ett större urval och därmed till viss del kunna generalisera resultatet till en större 
population. Men eftersom endast hälften av kommunens högstadierektorer var positiva till att 
medverka i enkätundersökningen, hade vi ingen möjlighet att göra ett slumpmässigt urval 
bland samtliga högstadieskolor i kommunen. Detta medförde att vi fick genomföra 
undersökningen i klasser på de skolor som ville medverka i studien, vilket innebär att vi inte 
helt och hållet kan generalisera resultatet till alla niondeklasser i Kristianstads kommun. 
 
Vi har funderat kring anledningen till att vissa skolor tackade ja till medverkan i 
undersökningen medan andra avböjde, och på vilket sätt detta kan ha påverkat resultatet. En 
anledning till att rektorerna vid vissa skolor valde att delta i undersökningen skulle enligt oss 
kunna vara att de har ett intresse för hälsofrågor. Att de skolor som tackade ja har ett större 
intresse för hälsa än de skolor som tackade nej, låter vi vara osagt. Men om det skulle vara så 
kan det innebära att även eleverna på dessa skolor har ett större intresse för hälsosamma kost- 
och motionsvanor, vilket kan ha speglat resultatet. Om vi däremot hade genomfört 
undersökningen på de skolor som avböjde medverkan kanske resultatet hade sett annorlunda 
ut, i synnerhet om dessa skolor har ett mindre intresse för hälsofrågor. 
 
Enligt Ejlertsson (1996) bör en väl förberedd och genomförd enkätundersökning kunna ha en 
svarsfrekvens på 90 procent. I vår undersökning uppnådde vi en svarsfrekvens på 85,5 
procent, vilket vi anser vara en bra siffra. Däremot har vi funderat på vad vi kunde gjort 
annorlunda för att höja svarsfrekvensen ytterligare. Eftersom vi valde att personligen besöka 
skolorna och vid samma tillfälle dela ut och samla in enkäterna, anser vi att vi inte hade 
möjlighet att uppnå högre svarsfrekvens vid detta besökstillfälle. Men då bortfallet var relativt 
stort i en del klasser valde vi att ge läraren ansvaret för att låta eleverna som var frånvarande 
fylla i enkäten vid ett annat tillfälle. Hur mycket tid och engagemang läraren valde att avsätta 
till detta kan ha inverkat på hur stort det slutgiltiga bortfallet blev. Vår uppfattning är dock att 
vi personligen inte hade kunnat agera annorlunda för att minimera bortfallet. En annan fråga 
som vi diskuterat kring angående bortfallet är den etiska aspekten. Genom att ge läraren 
ansvar för insamling av de enkäter vi p.g.a. frånvaro inte fick in vid vårt besök, kan kravet på 
konfidentialitet till viss del ifrågasättas. Även om vi upplyste såväl lärare som elever att 
enkätundersökningen var anonym, kan vi inte garantera att läraren vid insamlandet av 
enkäterna tillgodosåg konfidentialitetskravet. 
 
Den enkätundersökning vi genomförde var en tvärsnittsstudie, vilket Ejlertsson (2003) 
beskriver som en ögonblicksbild av verkligheten. En tvärsnittsstudie tar exempelvis reda på 
människors förhållanden och attityder vid ett visst tillfälle, utan någon relation framåt eller 
bakåt i tiden. Resultatet från vår studie kan därmed visa samband mellan olika variabler, men 
det kan däremot inte påvisa vilken riktning sambandet har. Av den anledningen kan vi inte dra 
slutsatser om vad som orsakar vad, utan bara konstatera att det finns ett samband.   
 
Vi valde att i denna studie använda en kvantitativ undersökningsmetod, men för att besvara 
syftet hade vi även kunnat använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Genom intervjuer 
hade vi kunnat få en djupare inblick i vilka faktorer som motiverar ungdomar till fysisk 
aktivitet och bra kostvanor. Framförallt hade möjligheten till följdfrågor kunnat få 
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respondenterna att utveckla sina svar. Men eftersom syftet med vår studie var att till viss del 
kunna generalisera resultatet till en större population, vilket kräver ett stort urval, ansåg vi att 
en kvalitativ metod inte var lämplig. 
 
 
8.2 Föräldrars påverkan 
 
Vår studie visade att majoriteten av eleverna, såväl flickorna som pojkarna, ansåg att det 
främst var föräldrarna som påverkat dem till de kostvanor de har. Norton et al. (2003) har i sin 
studie visat ett tydligt förhållande mellan föräldrars värderingar och beteende kring 
hälsosamma levnadsvanor, och deras barns utveckling och bibehållande av hälsosamma kost- 
och motionsvanor. Resultatet av studien visar även att positivt inflytande från föräldrarna har 
en tydlig inverkan på tillägnandet av positiva hälsobeteenden hos barn och ungdomar. 
Omvänt gäller att om föräldrarna har dåliga kostvanor och inte motionerar, ökar också risken 
att barnen tar efter liknande beteenden (Norton et al., 2003).  
 
Vidare visade vår studie att familjens motionsvanor inverkar på om eleverna är fysiskt aktiva 
eller inaktiva. Elever som hade familjemedlemmar som var fysiskt aktiva var också själva 
fysiskt aktiva i större utsträckning. Här fann vi en likhet med Weiss (2000) studie som visade 
att föräldrarnas beteende och attityder till fysisk aktivitet i stor utsträckning påverkar barnens 
attityder till fysisk aktivitet. Föräldrar som själva var fysiskt aktiva uppmuntrade i större 
omfattning sina egna barn att bli fysiskt aktiva (Weiss, 2000). Socialt stöd och uppmuntran 
från den omgivande familjen har visat sig vara en viktig faktor till hur fysiskt aktiv en individ 
är (Martin & Dubbert, 1985). 
 
Den inverkan som föräldrarna har på barns kost- och motionsvanor kan vi relatera till 
Bourdieus habitusbegrepp som beskriver människan i relation till den sociala struktur som 
omger henne. Habitus vägleder människans tänkande och handlande och visar sig i nästan allt 
hon gör (Miegel & Johansson, 2002). Vår uppfattning är att habitus har en tydlig förankring i 
socialisationen eftersom det är där människans vanor och handlingsmönster grundläggs. Vi 
anser att de erfarenheter vi har med oss från barndomen speglas av vilket kön vi har, och 
därmed vilken självuppfattning vi senare i livet utvecklar. Vårt resonemang styrks av Nilsson 
& Waldemarson (1994) som menar att vi redan från födseln behandlas olika beroende på 
vilket kön vi har. Att flickor och pojkar behandlas olika bekräftas även av Weiss som i sin 
studie visar att föräldrarna i större utsträckning uppmuntrar pojkarna till att vara fysiskt aktiva 
(Weiss, 2000).  
 
 
8.3 Socialt stöd som motivationsfaktor 
 
Det är inte enbart föräldrarna som har möjlighet att påverka och motivera ungdomar till fysisk 
aktivitet. Även lärare, tränare och kamrater har en aktiv roll i ungdomars liv både i hemmet, i 
skolan och i olika idrottssammanhang. Sociala faktorer som bidrar till att motivera ungdomar 
till fysisk aktivitet är bl.a. feedback, stöd och uppmuntran från såväl kamratgruppen som 
vuxna i omgivningen (Weiss, 2000). Vår studie visade att de fysiskt inaktiva eleverna uppgav 
att en av de faktorer som främst skulle kunna motivera dem att börja motionera var att ha en 
träningskamrat att motionera tillsammans med. Vår uppfattning är att socialt stöd är viktigt 
för att motivera och uppmuntra till fysisk aktivitet, och en träningskamrat kan på så sätt ha 
stor inverkan på graden av motivation som individen känner inför en aktivitet. Här kan vi se 
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en koppling till det sociokulturella perspektivet, där Säljö (2000) betonar att lärande sker i ett 
socialt sammanhang vilket innefattar gemenskapen och mötet med andra människor. 
Kommunikation och praktiskt sampel med andra är grunden för lärandet i den sociokulturella 
processen. Människor utvecklas inom ramen för samspel med andra människor, och tillägnar 
sig redan från tidig ålder erfarenheter och tar intryck av aktiviteter de deltar i.  Dessa 
erfarenheter ligger sedan till grund för barnens förtolkning av olika situationer och 
sammanhang (Säljö, 2000).   
 
Det sociokulturella perspektivet hade i vår studie även en tydlig förankring i elevernas 
kostvanor. Vårt resultat visade att det, bortsett från föräldrarna, var kompisar som hade störst 
inverkan på elevernas kostvanor. En studie gjord av Wesslén (2000) visar att kamratpåverkan 
när det gäller ungdomars kostvanor är vanligt, och många ungdomar känner press att anpassa 
sig till kamratgruppen genom att äta samma mat som sina vänner. Enligt Abrahamsson et al. 
(1999) har de sociala faktorerna visat sig ha stor betydelse för såväl vad som när vi äter. Valet 
av mat kan påverkas av andra människor i omgivningen, och genom sina matvanor kan en 
grupp individer uppleva gemenskap och social trygghet. Detta kan vi koppla till begreppet 
klasshabitus, vilket Bourdieu beskriver som att individer inom samma sociala grupp har 
liknande smak på en mängd olika områden. Utifrån sin smak talar individen om vilken 
position hon har i den sociala ordningen, vilket ökar samhörigheten med andra och 
tillhörigheten till en viss kulturell grupp (Miegel & Johansson, 2002). Matkultur består på så 
sätt inte enbart av vad människan äter utan innefattar även var, hur och med vem hon äter. 
Maten uppfyller därmed både fysiologiska, psykologiska och sociala behov hos människan 
(Abrahamsson et al., 1999).   
 
 
8.4 Att motivera ungdomar till fysisk aktivitet 
 
Utöver de sociala faktorerna påverkas en individs motivation till fysisk aktivitet även av att 
hon tycker att aktiviteten är rolig och att hon uppfattar sin fysiska förmåga som god (Weiss, 
2000). Bland de elever i vår studie som var fysiskt inaktiva svarade majoriteten av såväl 
flickorna som pojkarna att anledningen till att de inte motionerade regelbundet var att de 
ansåg att de inte har tid och/eller att det är tråkigt. En anledning till att de fysiskt inaktiva 
eleverna ansåg att det är tråkigt att motionera kan enligt oss härledas till dåliga erfarenheter av 
fysisk aktivitet från barndomen. Eftersom det är då våra vanor och handlingsmönster 
grundläggs anser vi att dessa tidigare erfarenheter kan vara en orsak till att de fortfarande har 
den uppfattningen. Här ser vi en koppling till attributionsteorin som beskriver att orsakerna 
till olika beteenden och händelser har en avgörande betydelse för individens känslor, 
förväntningar och motivation gentemot liknande situationer och händelser i framtiden 
(Hassmén et al., 2003). Detta bekräftas även av Säljö (2000) som menar att lärandets problem 
handlar om vilka erfarenheter människan gör i en situation och vilka innebörder, tolkningar 
och handlingsmönster hon tar med sig till andra sammanhang senare i livet. Av den 
anledningen anser vi att skolan i det hälsofrämjande arbetet har en viktig roll i att motivera 
samtliga elever till fysisk aktivitet. Åtgärder för att främja hälsosamma levnadsvanor bland 
barn och ungdomar bör därför prioriteras i skolan och genomsyra samtliga skolår i 
grundskolan. En del av vårt syfte var därför att belysa elevernas åsikter om hur skolan skulle 
kunna arbeta för att motivera dem till fysisk aktivitet.  
 
Vår studie visade att bland de flickor och pojkar som motiverades av att få prova på fler 
idrottsaktiviteter samt att få påverka idrottslektionernas innehåll, var majoriteten fysiskt 
inaktiva. Även om skillnaderna mellan de fysiskt aktiva och inaktiva eleverna i detta avseende 
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inte var signifikanta, anser vi ändå att det är en viktig aspekt som skolan bör arbeta vidare 
med. För att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet anser vi att framförallt de elever 
som är fysiskt inaktiva på sin fritid måste få möjlighet att påverka upplägget och innehållet av 
ämnet idrott och hälsa. Detta resonemang styrks av Rasmussen et al. (2004) som i sin studie 
beskriver att skolorna bör fokusera mer på de elever som är fysiskt inaktiva. Enligt 
Utbildningsdepartementet (1994) är syftet med ämnet idrott och hälsa att eleverna ska få en 
bred erfarenhet av olika fysiska aktiviteter samt lära sig att ta ansvar för den egna fysiska 
aktiviteten och utveckla ett långsiktigt och bestående intresse för motion, idrott och friluftsliv.  
Utöver att undervisningen i idrott och hälsa ska ta hänsyn till att alla elever ska kunna delta i 
undervisningen och utvecklas på sina egna villkor, innefattar den även att ta hänsyn till de 
könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Resultatet av vår studie visar att flickorna i högre grad än pojkarna motiverades av prova-på-
dagar utan tävlingsmoment och gemensamma promenader med klassen, medan pojkarna 
däremot motiverades av idrottsturneringar som skolan anordnar. Detta bekräftas även av 
Weiss (2000) som i sin studie fann att pojkar är mer tävlingsinriktade och drivs främst av yttre 
motivationsfaktorer, medan flickor snarare motiveras av sociala och inre faktorer. Däremot 
visar vår studie att de faktorer som främst motiverade såväl fysiskt aktiva flickor som pojkar 
var av en inre karaktär, där majoriteten svarade att det som motiverade dem till regelbunden 
motion innefattar att ha roligt och att må bra. Weiss (2000) menar att aktiviteter som ökar 
ungdomarnas uppfattning om sin fysiska förmåga, socialt stöd samt rörelseglädje kommer att 
resultera i att barn och ungdomar bibehåller och ökar sin nivå av fysisk aktivitet. 
 
 
8.5 Att motivera ungdomar till bra kostvanor 
 
Det som främst motiverade flickorna i vår studie till bra kostvanor var att må bra samt att få 
en fin kropp, medan pojkarna i större utsträckning motiverades till bra kostvanor för att kunna 
motionera regelbundet. Resultatet från Wessléns (2000) studie visar att de flesta ungdomar 
hade en positiv attityd gentemot mat, men att det fanns skillnader mellan flickor och pojkar. 
Flickorna var betydligt mer medvetna om kostens inverkan på hälsan, medan pojkarna sällan 
oroade sig för vad de åt. Pojkarna i studien åt för att bli mätta, medan flickorna åt för att bli 
smala och snygga. Vi anser att en anledning till att flickor tänker mer på vad de äter kan vara 
medias framställning av idealkvinnan som smal och vacker. I en studie gjord av Wesslén 
(2000) framkom att media var en betydelsefull faktor som påverkade vilka kostvanor 
framförallt flickorna hade. Flickorna i studien ansåg att reklam i TV, filmer och tidningar 
påverkar dem att försöka leva upp till det kvinnoideal som genom media framställs i 
samhället. Detta ideal innefattar att kvinnor ska vara unga, smala och vackra. Många av 
flickorna kände sig därför pressade att äta mat som innehöll färre kalorier och produkter med 
lågt fettinnehåll för att bli smala och attraktiva (Wesslén, 2000).  
 
Rasmussen et al. (2004) visade i sin studie att flickor väljer nyttigare livsmedel än pojkar och 
att de oftare äter frukt och grönsaker. Vår studie visade dock att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan flickor och pojkar angående hur ofta de åt frukt och grönsaker. 
Däremot visade vårt resultat att bland de elever som motionerade regelbundet var det fler 
flickor än pojkar som åt frukt och grönsaker varje dag. Vår uppfattning är att individer som 
motionerar regelbundet är mer medvetna om hur olika kostval kan påverka deras hälsa. Detta i 
kombination med medias påverkan gör att vi anser att flickor i större utsträckning än pojkar 
har intresse för hälsosamma kostvanor. En irländsk undersökning visar att flickor har ett 
större intresse än pojkar av sambandet mellan kostvanor och hälsa. Dessutom har flickor 
betydligt mer kunskap om frågor relaterade till hälsosamma kostvanor, vilket gör att de i 
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större utsträckning än pojkar även följer kostrekommendationer (Bogue et al., 2005). Även 
Wesslén (2000) visar i sin studie att flickor är bättre än pojkar på att följa kost-
rekommendationer, och att flickor i jämförelse med pojkar äter mer frukt och grönsaker.  
I vår studie svarade merparten av såväl flickorna som pojkarna att det som skolan främst 
skulle kunna göra för att motivera dem till bra kostvanor var att erbjuda gratis frukt på 
rasterna. Detta bekräftas även i en studie gjord av Neumark-Sztainer et al. (1999) som visar 
att en faktor som skulle kunna motivera ungdomar till bra kostvanor var att färsk frukt och 
grönsaker alltid finns tillgängligt. Genom att erbjuda frukt i skolorna menar Rasmussen et al. 
(2004) att ungdomars intag av frukt och grönsaker skulle kunna öka betydligt. I vår studie 
framkom även hur skolan genom skollunchen skulle kunna motivera eleverna till bra 
kostvanor. Bland både flickorna och pojkarna framkom att de skulle kunna motiveras av 
möjligheten att påverka vad som serveras i skolmatsalen samt att fler lunchalternativ finns 
tillgängliga. Vår uppfattning är att om eleverna får möjlighet att påverka maten som serveras i 
skolan kommer en större andel av eleverna att äta skollunch varje dag. Neumark-Sztainer et 
al. (1999) visar i sin studie att det som främst skulle kunna motivera ungdomarna till bra 
kostvanor var att få hälsosam mat att smaka bättre och se mer tilltalande ut. Utifrån elevernas 
önskemål anser vi därför att hälsosammare varianter på olika maträtter kan serveras. På så sätt 
får eleverna vara med och påverka skollunchen samtidigt som Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer följs. Simons-Morton et al. (1991) genomförde en studie på 
skolungdomar där syftet var att förbättra barnens kost- och motionsvanor i skolan. I studien 
var ett av målen att barnen skulle äta en hälsosammare skollunch och i enlighet med detta mål 
ändrades valet av mat, menyer, recept samt förberedelser av skollunchen i en hälsosammare 
riktning, vilket fick en positiv effekt på elevernas kostvanor i skolan. Studien av Simons-
Morton et al. visar därmed att skolan är en viktig arena för att förbättra barns och ungdomars 
kostvanor. 
 
 
8.6 Konklusion 
 
Vår studie visade att majoriteten av såväl flickorna som pojkarna motionerade regelbundet på 
sin fritid, och ingen skillnad mellan könen kunde påvisas. Här skiljer sig vår studie från en 
studie gjord av Westerståhl et al. (2003) som visade att fler pojkar än flickor medverkade i 
idrottsaktiviteter på sin fritid och att fler pojkar var medlemmar i idrottsföreningar. Vidare 
visade vår studie att på fritiden var den vanligaste motionsaktiviteten bland flickorna 
promenader, medan pojkarna främst utövade någon form av bollsport. Vår uppfattning är att 
detta delvis kan förklaras av att pojkar är mer tävlingsinriktade än flickor, och i likhet med 
Westerståhl et al. anser vi att detta kan härledas till att traditionella idrottsaktiviteter inom 
föreningar är utformade av män och manliga värderingar. Det är därför troligt att detta är en 
anledning till att flickor söker sig från de traditionella idrotterna och tävlingsmomenten till 
andra motionsaktiviteter. Vår studie visade vidare att flickor och pojkar även i skolan föredrar 
olika aktiviteter. Flickor motiveras till fysisk aktivitet av att i skolan få prova på olika 
aktiviteter utan tävlingsmoment, medan pojkar däremot motiveras av idrottsturneringar som 
skolan anordnar. Vår slutsats av detta är att flickor och pojkar i samma utsträckning 
motionerar regelbundet, men att det finns skillnader mellan könen angående vilka aktiviteter 
de väljer att utöva. Detta anser vi vara en viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetet att motivera 
flickor och pojkar till fysisk aktivitet, såväl i skolan som på fritiden. 
 
I vår studie framkom inga stora skillnader mellan flickors och pojkars kostvanor. Majoriteten 
av eleverna åt regelbundet under dagen, och det som i skolan främst skulle kunna motivera 
såväl flickor som pojkar till bra kostvanor var gratis frukt på rasterna. Vår studie visade vidare 
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att 40 procent av eleverna inte varje dag åt den skollunch som serverades i skolmatsalen. Av 
dessa elever svarade majoriteten av såväl flickorna som pojkarna att de inte ersatte 
skollunchen med något annat. Vi anser att det är alarmerande att en så stor del av eleverna 
inte äter någonting till lunch i skolan. Enligt Paulún (2002) bör måltiderna fördelas jämnt 
under dagen för att hålla blodsockret på en jämn nivå. Att inte äta regelbundet har negativa 
effekter på bl.a. prestationen och koncentrationsförmågan och därför anser vi att det är av stor 
vikt att eleverna i så stor utsträckning som möjligt äter den lunch som serveras i skolmatsalen. 
I vår studie framkom att det som främst skulle kunna motivera såväl flickor som pojkar att äta 
skollunchen oftare var möjligheten att påverka vad som serveras i skolmatsalen, samt att flera 
lunchalternativ finns tillgängliga.  
 
Slutsatsen av denna studie är att skolan är en viktig arena för det hälsofrämjande arbetet, och 
att det i skolmiljön finns stora möjligheter att påverka och motivera barn och ungdomar till 
bra kost- och motionsvanor.  
 
 
8.7 Folkhälsopedagogiskt perspektiv 
 
Vår uppfattning är att hälsofrämjande arbete som inriktar sig på att motivera barn och 
ungdomar till fysisk aktivitet och bra kostvanor har en hög folkhälsopedagogisk relevans. 
Eftersom andelen överviktiga barn och ungdomar ökar representerar de en viktig målgrupp 
för det hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen, 2001; Hart et al., 2003). När barn väl har 
utvecklat fetma är möjligheterna väldigt små att gå ner i vikt och därefter behålla normalvikt. 
Detta är anledningen till att läkare poängterar att förebyggande arbete är mer effektivt än 
behandling av barns övervikt och fetma (Tyre et al., 2003). Vi anser att skolan har en viktig 
roll i det hälsofrämjande arbetet i syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn och 
ungdomar.  
 
Ur en folkhälsopedagogisk synvinkel är det mottagarens förutsättningar för lärande och 
förändring som är central i det hälsofrämjande arbetet (Svederberg et al., 2001). Enligt 
Madsen (1969) är kunskap om vad som motiverar en individ till olika handlingar viktigt både 
för att kunna förstå och påverka människors beteenden. Vi anser att undervisning om vilken 
inverkan kost och motion har på hälsan är en grundläggande förutsättning för att individen 
själv ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Enligt Svederberg et al. (2001) innefattar ett 
pedagogiskt perspektiv av det hälsofrämjande arbetet att ge individer en grund för att fatta 
beslut om den egna livsstilen, utifrån egen kunskap och förståelse för olika hälsobudskap. Vi 
anser att en förutsättning för att lärande och förändring ska vara möjlig är att individen drivs 
av inre motivation. Enligt Hassmén et al. (2003) innebär inre motivation att en handling utförs 
för att det är roligt, för att må bra och för att uppnå tillfredsställelse, vilket vi anser vara 
grunden för att främja bra kost- och motionsvanor bland barn och ungdomar. Genom att 
utveckla undervisningen i idrott och hälsa och främja hälsosamma kostvanor i skolmiljön, kan 
skolan bidra till att skapa bestående motivation och intresse för kost och motion hos eleverna.  
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Kost- och motionsvanor 

 
Bakgrundsinformation 
Kön:  Flicka     

  Pojke  

 
Skola: …………………………………….   
   
Fysisk aktivitet på fritiden 
1. Motionerar du regelbundet på fritiden? 

(d.v.s. 1 gång per vecka eller mer)  Ja 

    Nej 

 
Om du har svarat ”nej” på ovanstående fråga, gå vidare till fråga 8. 

     

2. Vilken/vilka motionsaktiviteter  

utövar du på fritiden?   Gymping (aerobic, friskis etc.) 

Flera svarsalternativ får väljas   Promenader 

    Löpning/Joggning 

    Bollsport 

    Simning 

    Ridning 

    Annat. Vad? ................................ 

 
3. Hur ofta motionerar du på fritiden?  1 gång per vecka 

    2 gånger per vecka 

    3 gånger per vecka 

    4 gånger per vecka 

    5 gånger eller mer per vecka 

 
4. Har du alltid motionerat på fritiden?  Ja, regelbundet under hela min uppväxt

      Ja, periodvis under hela min uppväxt 
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 Nej, har börjat först på senare tid (ca 1-5 år tillbaka) 

 Nej, började nyligen (inom det senaste året) 

 

5. Vilket/vilka av följande alternativ  

motiverar dig att motionera på fritiden?  Umgås med kompisar 

Flera svarsalternativ får väljas   Det är roligt 

    Jag mår bra av det 

    Jag får dåligt samvete om jag inte motionerar 

    Vill gå ner i fettvikt 

    Vill öka muskelvolymen/-styrkan 

    Vill bli proffs och tjäna pengar på min idrott 

    Annat. Vad? ............................................................

  

6. När du motionerar på fritiden, har  

du någon träningskamrat med dig?  Alltid 

    Ibland 

    Aldrig 
 

7. På vilket/vilka sätt anser du att en 

träningskamrat påverkar din motivation   

att motionera på fritiden?   Jag tar hjälp av min träningskamrat/mina  

Flera svarsalternativ får väljas       lagkamrater för att kunna prestera bättre 

 Jag behöver en träningskamrat, eftersom jag inte 

     har motivation att motionera på egen hand  

 En träningskamrat motiverar mig att motionera   

     mer regelbundet 

 En träningskamrat påverkar inte min motivation 

 Jag motionerar helst ensam 

    Annat. Vad?.............................................................

    

Om du motionerar regelbundet, gå vidare till fråga 11.  



 

 

8. Om du inte motionerar regelbundet  

på fritiden, vad beror det på?  Det är tråkigt 

Flera svarsalternativ får väljas   Jag har inte tid 

    Jag prioriterar andra fritidsaktiviteter 

     Mina kompisar motionerar inte  

    Annat. Vad? ………………………………… 

 

9A. Har du motionerat tidigare?  Ja, regelbundet under min uppväxt 

    Ja, periodvis under min uppväxt 

    Nej, aldrig regelbundet 

 

9B. Om du svarat ”Ja” i fråga 9A,  

vad var anledningen till att du slutade?  Motionsaktiviteten var tråkig 

Flera svarsalternativ får väljas   Fick en skada/allergi som hindrade mig att   

              fortsätta med den aktuella motionsaktiviteten  

    Missnöjd med tränaren 

 För stora krav från omgivningen 

    Annat. Vad? …………………………………… 

 

10. Vad skulle kunna motivera dig att  

börja motionera på fritiden?  Att ha någon att motionera tillsammans med 

Flera svarsalternativ får väljas   Att lära känna nya människor genom aktiviteten 

 Att sätta upp ett personligt mål med motionsaktiviteten  

     (t.ex. orka springa 10 km inom 6 månader) 
 Att komma i form   

 Annat. Vad? ……………………………………… 
 

11. Motionerar någon i din familj  

regelbundet på sin fritid?    Ja 

(d.v.s. 1 gång per vecka eller mer)  Nej 



 

 

12. Vilka andra faktorer anser du skulle kunna motivera dig till bra motionsvanor på fritiden?   

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Skolidrotten 

13. Hur ofta deltar du  

på idrottslektionerna?   Alltid 

    Ofta 

    Ibland 

    Aldrig 

 
14A. Vilket av följande alternativ  

beskriver bäst din aktivitetsnivå  

under idrottslektionerna?   Mycket aktiv  

 Ganska aktiv  

 Ganska passiv  

 Mycket passiv  

 
14B. Om du i ovanstående fråga svarat att du är ganska passiv eller mycket passiv under 

idrottslektionerna, vad är anledningen till att du inte deltar aktivt? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
15. Har flickor och pojkar  

gemensamma idrottslektioner 

på din skola?    Alltid 

(d.v.s. flickor och pojkar blandat)  Ofta 



 

 

    Ibland 

    Aldrig 

 
 

16. Hur vill du att skolidrotten ska vara  

upplagd, för att bäst motivera dig att  

delta på idrottslektionerna?  Blandat flickor och pojkar 

    Flickor för sig och pojkar för sig  

 
17. Vilket av följande alternativ inom  

skolidrotten skulle bäst kunna motivera 

dig till bra motionsvanor?   Fler idrottslektioner per vecka i skolan 

Endast ett svarsalternativ får väljas  Att få påverka idrottslektionernas  

     innehåll i större utsträckning 

 Att få möjlighet att prova på fler  

    sporter/aktiviteter på skolidrotten 

    Annat. Vad? ……………………………………… 

 
18. Hur anser du att skolan bäst skulle kunna  

arbeta, utanför idrottslektionerna, för  

att motivera dig till bra motionsvanor?  Temadag om motionens betydelse för hälsan 

Endast ett svarsalternativ får väljas  Gemensamma promenader i klassen 

    Idrottsturneringar som skolan anordnar  

    Prova-på-dagar utan tävlingsmoment  

    Annat. Vad? ………………………………………  

 

Kostvanor 
19. Hur många mål mat äter du under en  

dag? (d.v.s. inklusive frukost, lunch,   6 eller fler 

middag samt ett eller flera mellanmål)  4-5 

    2-3 

    1 eller färre 



 

 

  
20. Hur ofta äter du frukost?  Varje dag 

    Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka 

 

 

21. Hur ofta äter du snabbmat?  

 (d.v.s. ”färdigmat” från butik t.ex. pan pizza   Varje dag 

och pirog, samt McDonald´s, pizza, kebab etc.)  Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka 
    
22. Hur ofta äter ni hemlagad mat i  

din familj?    Varje dag 

(d.v.s. mat som tillagas i hemmet)  Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka  

 
23. Hur ofta äter du frukt 

och/eller grönsaker?   Varje dag 

    Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka 

 
24. Hur ofta äter du snacks  

och/eller godis?   Varje dag 

(t.ex. chips, ostbågar, glass, kakor, godis)  Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka 

 
 



 

 

25. Hur ofta dricker du läsk?  Varje dag 

(t.ex. coca-cola, fanta, sprite)   Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka 

 
26. Vem/vad har främst påverkat  

dig till de kostvanor du har?  Föräldrar 

Endast ett svarsalternativ får väljas  Kompisar 

    Media (Reklam, Internet, TV etc.) 

    Annat. Vad?...................................  

    

27. Vilket/vilka av följande alternativ  

motiverar dig till de kostvanor du har?  Att jag tränar regelbundet 

Flera svarsalternativ får väljas   Att kunna prestera bättre i min idrott  

 Att jag och mina kompisar har liknande kostvanor  

    Att äta hemlagad mat varje dag  

    Att jag vill må bra  

    Att få fin kropp 

    Annat. Vad?............................... 

 
28. Vilka faktorer anser du skulle kunna motivera dig till bra kostvanor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skolmaten 

29. Hur ofta äter du skollunchen 

som serveras i skolmatsalen?  Varje dag 

    Nästan varje dag  

    Någon gång per vecka 

    Mindre än 1gång per vecka 

 

Om du har svarat ”varje dag” på ovanstående fråga, gå vidare till fråga 33. 

 

30. Vad beror det på att du inte 

 äter skolmaten varje dag?   Tycker inte om maten 

Flera svarsalternativ får väljas   Dålig påfyllning av tillbehör, t.ex. ketchup och sås

    Långa köer i skolmatsalen 

    Mina vänner äter inte  

    Vill gå ner i vikt 

    Annat. Vad? …………………………………… 

 

31. Om du inte äter maten  

i skolmatsalen, vad äter du istället?   Inget 

Flera svarsalternativ får väljas   Mat hemifrån 

    Äter ute (på stan) 

    Godis/snacks 

    Frukt/grönsaker 

    Annat. Vad? ............................................................ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

32. Vilket av följande alternativ,  

skulle bäst kunna motivera dig  

att äta skollunchen oftare?   Att kunna påverka vad som serveras i skolmatsalen 

Endast ett svarsalternativ får väljas  Att det alltid finns filmjölk, bröd och pålägg tillgängligt 

  Att fler än ett lunchalternativ serveras 

    Att få lugn och ro i skolmatsalen 

    Annat. Vad?............................................................. 

 
33. Hur mycket anser du att  

hemkunskapsundervisningen  

motiverar dig till bra kostvanor?  I hög grad 

    I ganska hög grad 

    I ganska låg grad  

    I låg grad 

 
34. Vilket av följande alternativ  

skulle bäst kunna motivera dig  

till bra kostvanor?   Gemensam skolfrukost innan lektionerna börjar  

Endast ett svarsalternativ får väljas   Gratis frukt på rasterna  

 Undervisning om kostens betydelse för hälsan 

 Annat. Vad? ……….......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Till Dig som är förälder till ett barn i årskurs 9 i Kristianstads kommun! 
 
Vi är två studenter som går sista året på det Folkhälsopedagogiska programmet vid Högskolan 
Kristianstad. Som en del av vårt examensarbete kommer vi att genomföra en 
enkätundersökning om kost- och motionsvanor bland elever i årskurs 9 i Kristianstads 
kommun. 
 
Rektorn på Ert barns skola är informerad om enkätundersökningen, och har gett sitt 
medgivande till att skolans elever i åk 9 får ingå i undersökningen. 
 
Vi vill genom denna undersökning ta reda på hur kost- och motionsvanorna ser ut bland 
elever i årskurs 9 i Kristianstads kommun, för att kunna ge förslag på åtgärder för att förbättra 
deras möjligheter till bra kost- och motionsvanor. 
 
Enkäten kommer att delas ut till tolv klasser i årskurs 9, på sex olika högstadieskolor i 
Kristianstads kommun. Deltagandet i undersökningen är naturligtvis både anonymt och 
frivilligt, men för undersökningens kvalitet är det viktigt att samtliga elever besvarar enkäten.  
 
Sedan januari 2004 finns regler som säger att de barn som vid ett undersökningstillfälle ännu 
inte fyllt 15 år behöver målsmans medgivande för att få medverka i undersökningen. Vi ber 
därför Er föräldrar som har barn som ännu inte fyllt 15 år att fylla i talongen nedan, 
och meddela huruvida Ni ger Ert medgivande till att låta Ert barn delta i 
undersökningen eller inte.  
 
Talongen skall lämnas till Ert barns mentor/klassföreståndare senast den 3 december. 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring oss gärna för mer information. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Maria Wanstadius Katarina Andersson 
Tel: 0733-206003 Tel: 0709-685520 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Jag medger att mitt barn, som inte fyllt 15 år, får delta i enkätundersökningen. 
 
 Jag tillåter INTE att mitt barn, som inte fyllt 15 år, deltar i 
enkätundersökningen. 
 
Elevens namn: ……………………………   
Skola: …………………………………….   
Klass: ……………………………………. 
 
Målsmans underskrift   Namnförtydligande 
 
……………………...........  …………………………..
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Till Dig som går i årskurs 9 i Kristianstads kommun! 
 
Denna enkätundersökning genomförs av två studenter på det Folkhälsopedagogiska 
programmet vid Högskolan Kristianstad, där den ingår som en del i examensarbetet. Vi vill 
genom denna undersökning ta reda på hur kost- och motionsvanorna ser ut bland elever i 
årskurs 9 i Kristianstads kommun. 
 
Med motion menar vi att du medvetet och regelbundet ägnar dig åt fysisk aktivitet, som syftar 
till att förbättra eller upprätthålla din kondition och/eller muskelstyrka. Exempel på sådana 
aktiviteter kan vara löpning, gymping, bollspel och promenader.  
 
Med bra motionsvanor menar vi att du motionerar för att må bra, förbättra din hälsa samt 
förebygga sjukdom. Med bra kostvanor syftar vi till att du äter en väl sammansatt kost enligt 
tallriksmodellen, samt att du äter regelbundet under hela dagen. 
 
Denna enkät delas ut till Din klass och elva andra klasser i årskurs 9, på sammanlagt sex olika 
högstadieskolor i Kristianstads kommun.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt, och Du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Det är dock viktigt för undersökningens kvalitet att alla som får frågeformuläret 
besvarar det. Därför hoppas vi att Du vill hjälpa oss genom att besvara frågorna i enkäten så 
fullständigt som möjligt. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt anonymt! 
 
Om det är något du undrar över i efterhand så hör gärna av dig till oss.  
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Maria Wanstadius Katarina Andersson 
Tel: 0733-206003 Tel: 0709-685520 
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