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Sammanfattning 
Bakgrund: Skolbarn rekommenderas hög nivå av fysisk aktivitet vilket endast 

uppnås av 10-20 procent. Sedan1980-talet har skolbarns matvanor försämrats men 

enligt Statens Folkhälsoinstitut har det skett en förbättring de senaste åren då fler 

skolbarn äter frukt och grönsaker. Skolsköterskan har en viktig uppgift att gynna 

våra skolbarns hälsa genom ett holistiskt förhållningssätt. Syfte: Att undersöka 

om det finns en relation mellan svenska skolbarns självrapporterade fysiska 

aktivitet och deras kostvanor utifrån Folkhälsoinstitutets enkät Svenska skolbarns 

hälsovanor 2009/10 och 2005/06. Metod: Studien var en tvärsnittsstudie utifrån 

registerdata hämtad från Statens Folkhälsoinstitut. Totalt ingick 11216 svenska 

skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år. Materialet analyserades bivariat och med 

multivariata regressionsanalyser. Resultat: Det påvisades ett samband mellan hög 

fysisk aktivitet och manligt kön, goda frukostvanor och högt grönsaksintag samt 

att föräldrarna har ett arbete. Det var 1,4 gånger så vanligt att pojkar rapporterar 

att de har en hög fysisk aktivitet jämfört med flickor. Högt grönsaksintag har det 

starkaste sambandet med hög fysisk aktivitet. Största andelen av skolbarnen i 

båda enkätundersökningarna äter frukost dagligen och har arbetande föräldrar. 

Slutsats: Skolsköterskan bör arbeta holistiskt med elevernas levnadsvanor med 

hänsyn till den starka samvariationen mellan fysisk aktivitet, kostvanor och 

socioekonomi som påvisats. 

 

 

 

Nyckelord: Skolbarn, fysisk aktivitet, kostvanor, socioekonomi, 

skolsköterska. 
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Abstract 
Introduction: Schoolchildren are recommended a high level of physical activity which 

can only be achieved by 10-20 percent. Since 1980's, the school children's eating habits 

have deteriorated, but according to the National Institute of Public Health, there had 

been an improvement in recent years as more school children eat fruit and vegetables. 

The school nurse has an important role to benefit our school children's health through a 

holistic approach. Aim: To investigate whether a relationship can be demonstrated 

between the Swedish school children's self-reported physical activity and their diet 

habits based on Public Health Institute survey Swedish school children's health habits 

2009/10 and 2005/06. Method: the study was a cross-sectional study based on registry 

data taken from the National Institute of Public Health. A total of 11 216 Swedish 

schoolchildren aged 11, 13 and 15 years were included. The material was analysed 

bivariate and with multivariate regression analysis. Results: There was an association 

between high physical activity and male gender, positive breakfast habits and vegetable 

intake and parents working situation. It was 1.4 times more common that boys reported 

high level of physical activity compared to girls. High vegetable intake has the strongest 

correlation with high physical activity. The largest number of schoolchildren, in both 

surveys, eats breakfast daily and have working parents. Conclusion: The school nurse 

should work holistically with students' lifestyles in view of the strong correlation 

between physical activity, nutrition, and socioeconomics identified. 

 

 

Keywords: School children, physical activity, diet habits, socioeconomics, 

school nurse 
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INLEDNING 
Finns det ett samband mellan svenska skolbarns grad av fysisk aktivitet och hur ofta de 

äter grönsaker? Sedan1980-talet har skolbarns matvanor försämrats men enligt Statens 

Folkhälsoinstitut har det dock skett en förbättring de senaste åren då fler skolbarn äter 

frukt och grönsaker. Under de senaste tjugo åren har konsumtionen av godis och läsk 

fördubblats och skolbarnen äter fortfarande för mycket godis och dricker för mycket 

läsk. Godis och läsk står för nästan en fjärdedel av energiintaget och skulle enligt 

Socialstyrelsen behöva halveras (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a; Socialstyrelsen, 

2010). Det blir allt vanligare med en stillasittande fritid hos svenska skolbarn vilket på 

sikt kan leda till en allt mer överviktig befolkning med ökande hälsoproblem 

exempelvis hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Svenska skolbarn rekommenderas en hög 

nivå av fysisk aktivitet vilket endast uppnås av 10-20 procent av skolbarnen idag. 

Skolsköterskan har en viktig roll i att främja våra skolbarns hälsa och att förebygga 

ohälsa och behöver ökad kunskap om utveckling av fysisk aktivitet och kostvanor.  

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet 

Statens Folkhälsoinstituts utgångspunkt för folkhälsoarbetet i Sverige är elva målområden 

vilka anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. Fysisk aktivitet är nummer nio av 

Folkhälsoinstitutets elva målområden och innefattar kroppsrörelser som är ett resultat av att 

skelettmuskulaturen kontraheras vilket resulterar i en ökad energiomsättning. Begreppet 

fysisk aktivitet innefattar kroppsrörelser under såväl skoltid som fritid och det ingår även 

olika kroppsövningar exempelvis idrott, lek och friluftsliv (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b). 

 

Enligt Caspersen , Powel  och Christenson (1985) är definitionen för fysisk aktivitet en 

komplex uppsättning beteenden vilka omfattar varje kroppsrörelse producerad av 

sammandragning av skelettmuskulatur vilket ökar energiomsättningen.  

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är anpassade efter ålder och för barn och 

ungdomar rekommenderas minst sextio minuters fysisk aktivitet varje dag. Dessa 

aktiviteter kan delas upp i flera pass per dag och bör innehålla allsidiga aktiviteter för att 
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ge bland annat kondition och muskelstyrka (Livsmedelsverket, 2012a; Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010c). 

 

Aktiviteterna bör även vara allsidiga för att optimera möjligheterna att utveckla alla 

former av fysisk förmåga inkluderat hjärt- och lungkapaciteten, flexibilitet, snabbhet, 

rörlighet, reaktionsförmåga och koordination (Livsmedelsverket 2012a; Hjärt-

lungfonden 2010). Att vara fysiskt aktiv innebär för skolbarn att utföra fysisk aktivitet 

minst en timme om dagen av både måttlig och hög intensitet (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010c; Socialstyrelsen, 2010). Genom att vara fysiskt aktiva bygger barn upp sitt skelett 

och sina muskler och utvecklar på så sätt sin rörelseförmåga (WHO, 2010).  

Enligt Brockman, Jargo och Fox (2011) bidrar fysisk aktivitet till att man känner sig 

pigg och glad. I samband med regelbunden fysisk aktivitet och goda kostvanor ökar 

orken och även studieresultatet har visat sig påverkas positivt (Honisett, Woolcock, 

Porter och Hughes ,2009; Florence, Asbridge & Veugelers, 2008). En stabil grund med 

goda kost- och motionsvanor påverkar barns framtida hälsa på ett positivt sätt genom att 

främja hälsa och förebygga ohälsa exempelvis övervikt och fetma vilka är stora 

folkhälsoproblem idag(Folkhälsoinstitutet, 2010d). Regelbunden fysisk aktivitet i 

samvariation med goda kostvanor och en välbalanserad kost bidrar till att minska risken 

för livsstilsrelaterade sjukdomar längre fram i livet. Fysisk aktivitet tillsammans med 

goda kostvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och är en förutsättning för en 

positiv hälsoutveckling(Livsmedelsverket, 2012a, Statens Folkhälsoinstitut, 2011a). 

Förutsättningar för skolbarns långsiktiga hälsa senare i livet skapas i barndomen genom 

goda livsvillkor såsom grundläggande goda mat- och rörelsevanor(Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011a). 

 

 

Kostvanor 

Målområde nummer tio handlar om matvanor och livsmedel och innebär att goda 

matvanor har en avgörande betydelse för hälsan och välbefinnandet och är en 

förutsättning för en positiv hälsoutveckling (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b). Den nya 

skollagen som trädde i kraft sommaren 2011, ställer krav på att skollunchen ska vara 

näringsriktig (Skolverket, 2011). Goda matvanor och regelbundna måltider kan även ha 
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en positiv påverkan på skolbarns prestationer i skolan (Livsmedelsverket, 2012b). De 

skolbarn som hoppar över frukosten presterar sämre i skolan än de som äter frukost 

menar Kral, Whiteford, Moonseong och Myles (2011). Enligt Pedersen, Meilstrup, 

Holstein och Rasmussen(2012) är det vanligare att flickor hoppar över frukosten än 

pojkar. De skolbarn som har oregelbundna frukostvanor har även ett lägre intag av 

grönsaker vilket kan leda till ohälsa i framtiden enligt Pedersen et al (2012). 

 

En näringsriktig skollunch kan öka skolprestationen framför allt hos de elever som har 

undermåliga matvanor vilket kan leda till att de exempelvis avstår från skollunchen eller 

ersätta denna med läsk och godis (Livsmedelsverket, 2012b). Skolbarn bör enligt 

Livsmedelsverket äta 400 gram frukt och grönsaker varje dag vilket innebär två frukter och en 

rejäl portion grönsaker. Det ska finnas grönsaker till skolmaten och helst en planerad 

fruktstund varje dag (Livsmedelsverket, 2012c). Enligt Fischer, Brug, Tak och Te Velde 

(2011) är skolbarns intag av frukt beroende av föräldrars inställning och kunskaper om de 

rekommendationer som gäller. Föräldrars engagemang har visat sig avgörande för hur mycket 

frukt skolbarn äter speciellt när det inte serveras frukt i skolan dagligen (Fischer et al, 2011). 

Begreppet kostvanor som används i denna studie begränsar sig till svenska skolbarns intag av 

grönsaker och deras frukostvanor. 

 

Socioekonomiska förhållanden 

Statens Folkhälsoinstituts målområde nummer tre handlar om barn och ungas 

uppväxtvillkor. Förhållanden under barns uppväxt har stor betydelse för den psykiska 

och fysiska hälsan under hela livet. En väl fungerande skola är en annan viktig del som 

påverkar den psykiska och fysiska hälsan positivt. Föräldrar och skolan är viktiga i 

barns lärande om goda kost- och motionsvanor vilket påverkar barnens framtida 

förhållningsätt till kost och motion(Statens Folkhälsoinstitut, 2010d). Feldt, Kokko, 

Kinnunen och Pulkkinen(2005) menar att en stabil barndom med närvarande föräldrar 

som har ett bra föräldraskap påverkar sina barns skolgång på ett positivt sätt. 

Skolbarnen får en mer stabil skolgång och presterar bättre i skolan vilket ofta leder till 

en bättre utbildning på högre nivå längre fram i livet. Framtida karriär och 

socioekonomi påverkas också på ett positivt sätt av en stabil barndom(Feldt et al, 2005). 

Skolbarns självskattade hälsa påverkas positivt av ett stabilt familjeförhållande och en 
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god skolmiljö. Subjektiv hälsa för exempelvis skolbarn förknippas med familj och skola 

och kan leda till färre hälsoproblem och att de känner sig mer tillfreds menar 

Karademas, Peppa, Fotiou och Kokkevi(2008). Enligt Magnusson, Sjöberg, Kjellgren 

och Lissner (2011) har barn som bor i ett bra bostadsområde, tillsammans med föräldrar 

med god ekonomi, bättre kost- och motionsvanor än barn som bor i ett sämre 

bostadsområde. Ett bra bostadsområde kan innebära att föräldrarna bor i hus i ett lugnt 

område och att barnen har egna rum. Det sämre bostadsområdet innebär ofta att 

familjen bor i en liten lägenhet i ett stökigt bostadsområde och att barnen får dela rum. 

Barn i bättre bostadsområden åt mer näringsmässigt riktigt och hade ofta grönsaker till 

lunchen på skolan. Även deltagandet i organiserad träning på fritiden var högre hos barn 

i bättre bostadsområden (Magnusson et al, 2011).  

 

Elevhälsan 

Statens Folkhälsoinstitut (2010e) anser att en av skolans främsta uppgifter är att 

skolbarns hälsa bör gå hand i hand med skolans kunskapsmål. Det finns flera insatser 

som bidrar till ett gott skolklimat vilket i sin tur gynnar skolbarnens hälsa. Man pratar 

exempelvis om lärarnas sätt att bemöta skolbarn och att skolsköterskans arbete inom 

området skolbarns hälsa behöver utvecklas (Statens Folkhälsoinstitut, 2010e). 

Riksföreningen för skolsköterskor är en intresseförening vilken verkar för att utveckla 

en kompetensbeskrivning för professionen. Här anges hur skolsköterskan ska kunna 

använda begreppet hälsofrämjande omvårdnad på individ, grupp och organisationsnivå 

(Riksföreningen för Skolsköterskor, 2012). Skolsköterskan bör även ha ett holistiskt 

förhållningssätt vilket i detta fall innebär att se helheten hos varje enskilt skolbarn och 

dess hälsa och eventuell ohälsa. Holistiskt förhållningssätt innebär att se skolbarns olika 

delar vilka tillsammans skapar en helhet (Dossey, 2008; Riksföreningen för 

Skolsköterskor, 2012). Dosseys integrala omvårdnadsmodell bygger på en integrerad 

världsbild med integrerat språk och kunskaper som tillsammans med integrerade 

metoder kan leda till nya förbättrade metoder och färdigheter. Integrerad hälsa upplevs 

genom en individs helhetsupplevelser av personlig utveckling och växande 

medvetandetillstånd vilket leder till djupare nivåer av personlig och kollektiv förståelse 

av fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner. En integrerad världsbild är ett 

heltäckande sätt att organisera flera fenomen av mänsklig erfarenhet utifrån fyra 
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perspektiv av verkligheten. De fyra perspektiven visar primära dimensioner eller 

perspektiv på hur vi upplever världen(Dossey, 2008). Enligt Dossey (2008) nås helheten 

genom fyra olika perspektiv, jag, det, omgivningen och vi vilka tillsammans bildar en 

helhet. Jag innebär i detta fall skolbarnet som person och dess subjektiva, inre 

upplevelser och det representerar skolbarnets fysiska och psykiska hälsa och dess 

objektivitet och opersonliga yttre del. Omgivningen innebär exempelvis skolan och 

fritidsgårdar där skolbarnen vistas och dess tillhörande lagar och regler vilket är ett 

kollektivt, yttre socialt system och slutligen vi som utgörs av insidan av det kollektiva 

såsom familjen, kulturen och kommande yrkeskontext (Dossey, 2008). Med hjälp av 

Dosseys integrala omvårdnadsmodell kan skolsköterskan få ett viktigt redskap när det 

gäller att identifiera och synliggöra skolbarnens behov vilket kan leda till ökad hälsa 

och förbyggande av ohälsa. 

 

 Skolsköterskan ska även kunna ge en utvecklingsanpassad och relevant information till 

skolbarn och kunna arbeta för att stödja och medverka till att skolbarnen utvecklar 

hälsosamma levnadsvanor såsom exempelvis fysisk aktivitet och goda kostvanor 

(Riksföreningen för Skolsköterskor, 2012; Clausson, Köhler & Berg, 2008). Även 

Fossum B (2007) betonar vikten att alla barn har rätt att få information på ett sätt vilket 

är anpassat efter mognad och ålder. Skolmiljön är en viktig faktor som påverkar barns 

hälsa under uppväxtåren och även senare i livet. Även sociala relationer och 

levnadsvanor spelar en betydande roll (Livsmedelsverket, 2012c).  

 

Svenska skolbarns fysiska aktivitet och kostvanor är en viktig del av skolsköterskans 

arbete. Det är ett aktuellt ämne som behöver belysas för att utvecklingen ska fortsätta 

framåt. En viktig del av skolsköterskans arbetsuppgifter är att gynna våra skolbarns 

hälsa och att förebygga ohälsa. Skolsköterskan behöver ökad kunskap om utveckling av 

våra skolbarns fysiska aktivitet och deras kostvanor.  
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka om det finns en relation mellan svenska skolbarns 

självrapporterade fysiska aktivitet och deras kostvanor utifrån Folkhälsoinstitutets enkät 

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 och 2009/10. 

Frågeställningar 

Finns ett samband mellan skolbarnens självrapporterade fysiska aktivitet och deras 

kostvanor? 

Finns skillnader mellan pojkar och flickors självrapporterade fysiska aktivitet och 

kostvanor? 

Finns det skillnader mellan undersökningarnas resultat som utfördes 2005/06 och 

2009/10 gällande skolbarnens fysiska aktivitet och deras kostvanor? 

Finns det ett samband mellan föräldrars arbetssituation och skolbarns kostvanor och 

deras grad av självrapporterade fysiska aktivitet? 

 

METOD 
 

Design 

Studien har en kvantitativ ansats då den grundar sig på mätningar och statistik 

(Backman, 2008). Designen retrospektiv registerstudie tillämpades då mätningen redan 

var utförd. Ett register beskrivs likt en datafil innehållande definierade uppgifter för en 

viss grupp individer(Andersson, 2006). Studien är en tvärsnittsstudie då den har 

uppkommit ur registerdata. Begreppet tvärsnittstudie innebär att data samlas in vid ett 

tillfälle och det som studeras fångas upp där och då. Det innebär att data till denna 

studie samlades in då skolbarnen fyllde i enkäten Svenska skolbarns hälsovanor 

2005/06 och 2009/10. En tvärsnittsstudie lämpar sig väl till denna studie då syftet med 

denna studie är att beskriva samband mellan olika variabler vid en tidpunkt 

Datainsamling 

Materialet till studien inhämtades från ett befintligt datamaterial Svenska skolbarns 

hälsovanor 2005/06 och 2009/10. Variablerna från undersökningen beställdes från 

Folkhälsoinstitutets insamlade material. Enkätundersökningen som låg till grund för 
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registret utfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut. 

Sverige deltar tillsammans med ett fyrtiotal länder i den internationella undersökningen 

som utförs vart fjärde år. Undersökningen utförs med hjälp av ett slumpmässigt urval av 

skolbarn i respektive land. Den första undersökningen i Sverige startade 1985/86 och 

Statens Folkhälsoinstitut har genomfört undersökningen sedan 1993/94. Skolbarn i 

årskurs 5, 7 och 9 från hela Sverige besvarade Folkhälsoinstitutets enkät 2005/06 och 

2009/10. Folkhälsoinstitutets enkätundersökning bestod av drygt 80 frågor om 

levnadsvanor, hälsa och miljön både i skolan och i hemmet (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010a). Bilaga I presenterar de fullständiga frågorna och dess svarsalternativ vilka 

inkluderades i denna studie. 

 

Urval  

De skolor som skulle ingå i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning Svenska skolbarns 

hälsovanor 2005/06 och 2009/10 valdes ut slumpmässigt. Då det inte fanns aktuellt 

register över antalet klasser per årskurs i varje skola gjordes först ett slumpmässigt urval 

av skolor per årskurs. Därefter slumpades en klass på respektive skola i de tre olika 

årskurserna 5, 7 och 9. Därefter ingick alla elever i de utvalda klasserna och på så vis 

fick elever från årskurs 5, 7 och 9 delta i undersökningen. Svenska skolor har valts ut 

med obundet slumpmässigt urval i två steg för att vara representativa för hela landet. 

Det slumpmässiga urvalet benämns även klusterurval eller flerstegsurval(Ejlertsson, 

2005; Polit & Beck, 2008).  

Fler skolor än vad som behövdes valdes ut för att på så sätt garantera att minst 1500 

elever från varje åldersgrupp besvarade enkäten Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 

och 2009/10 (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a). I denna registerstudie inkluderades alla 

deltagande elevers svar. Då ett etablerat register användes och samtliga deltagande 

elevers svar ingick fanns inga exklusionskriterier. Deltagande skolbarn i 

enkätundersökningen från 2005/06 var 4415 fördelade på 2223 pojkar (49,6 %) och 

2192 flickor(50,4 %).  Antalet skolbarn som deltog i undersökningen från 2009/10 var 

6801 fördelat på 3395 pojkar (49,9%) och 3406 flickor (50,1%). Bortfallet i 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning 2005/06 var 10-15 procent och vid 

undersökningen 2009/10 var motsvarande siffra 12 procent (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010a).  
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Analys 

Data analyserades med hjälp av statistikprogrammet PASW 20,0 (Predictive Analytics 

Software) SPSS. Deskriptiv och analytisk statistik har använts i studien. Hypoteser 

prövades i olika varianter utifrån de valda variablerna och möjliga skillnader 

analyserades beroende på skaltyp. Numerisk data har analyserats med hjälp av 

kvantitativ analysmetod så att slutsatser kunde dras om hur variablerna var relaterade 

till varandra (Polit & Beck, 2008). Det statistiska testet Chi två har använts för de 

hypotestest som har gjorts på ordinal- och nominalskala i bivariata korstabeller. 

Statistisk signifikansnivå sattes till >5% (Polit & Beck, 2008). Manuell inmatning har 

skett för att skilja enkätundersökningen gjord 2005/06 från undersökningen 2009/10. 

Svarsalternativen i de olika variablerna dikotomiserades till två kategorier för att göra 

tabellerna mer överskådliga och för att kunna användas i regressionsanalysen(Tabell I). 

Att en variabel blivit dikotom innebär att variabeln endast har två möjliga utfall (Djurfeldt et 

al, 2010). Logistisk regression analyserar sambandet mellan flera oberoende variabler och en 

beroende variabel. Resultaten från den logistiska regressionsanalysen presenteras som 

oddskvoter (OR) med ett konfidensintervall på 95% (Polit & Beck, 2008). Metoden som 

användes vid logistisk regression var Enter och signifikansnivån sattes till 0,05.  

 

Tabell I. Variabler inkluderade i logistisk regression med Fysisk Aktivitet som beroende 

variabel. 

 

Variabel Typ av Data/Svarsalternativ Dikotomiserad 

Kön N Pojke/Flicka  

Fysisk Aktivitet/dag/vecka O: Ofta(7dag)-Aldrig(0dag) Hög(4-7) Låg (0-3) 

Grönsaker/dag/vecka O: Ofta(>1ggr/d)-

Aldrig(0dag) 

Hög(5-7) Låg (1-4) 

Frukost/dag/vecka O: Ofta(5dag/v)-

Aldrig(0dag/v) 

Hög(3-5) Låg(0-2) 

Far Arbete N: Ja-Nej Ja(1) Nej(2) 

Mor Arbete N: Ja-Nej Ja(1) Nej(2) 

N=nominal O=ordinal 
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Fysisk aktivitet 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 och 2009/10 

beskriver fysisk aktivitet som all aktivitet som får hjärtat att slå snabbare och gör dig andfådd. 

Frågan om fysisk aktivitet lyder ”hur många dagar har du varit fysiskt aktiv sammanlagt minst 

1 timme om dagen under de senaste 7 dagarna”. Svarsalternativen är 0 dagar, 1 dag, 2 dagar, 

3 dagar, 4 dagar, 5 dagar, 6 dagar och 7 dagar. Efter att medianen räknats ut till ett värde på 

4 i har en dikotomisering skett så nära medianen som möjligt till två nya svarsalternativ Hög 

och Låg fysisk aktivitet.  

 

Kostvanor 

En del av Folkhälsoinstitutets enkätundersökning Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 och 

2009/10 handlar om skolbarnens intag av bland annat grönsaker vilket är den variabel som 

analyseras i denna studie. Frågeställning lyder ”hur många gånger i veckan du äter, frukt, 

grönsaker, sötsaker och coca-cola.  Svarsalternativen fördelade sig på aldrig, <1 ggr/per 

vecka, 1 ggr/v, 2-4 dagar/vecka, 5-6 dagar/vecka, varje dag och >1ggr/dag. Medianen 

räknades ut till ett värde på 5 varpå en dikotomisering så nära medianen som möjligt bildade 

två nya variabler Högt och Lågt intag av grönsaker.  

 

Frågeställningen om frukostvanor i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning 2005/06 och 

2009/10 lyder ”Hur ofta äter du frukost” med tillägget mer än ett glas mjölk eller juice. Det 

finns två delar i frågeställningen, den ena om skolbarnen äter frukost på vardagar och den 

andra om frukostvanor på helger. I denna studie ingår endast frukostvanorna på vardagarna då 

barnen går i skolan. Svarsalternativen i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning är aldrig, 

1/vecka, 2 dagar/vecka, 3 dagar/vecka, 4 dagar/vecka och 5 dagar/vecka. Dikotomiseringen 

har skett så nära medianen som möjligt efter beräkning av medianen som visade 3. De två 

variablerna Högt och Lågt intag av frukost bildades. 

 

Socioekonomiska förhållanden 

Två frågor i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 

och 2009/10 ber skolbarnen rapportera om far respektive mor har ett arbete. De olika 

svarskategorierna i båda frågeställningarna är Ja, Nej, Vet inte och Har ingen far/mor eller 
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träffar honom/henne inte. Då svarsfrekvensen är mycket låg på de två sista frågeställningarna 

exkluderas dessa och sedan kvarstår de dikotoma värdena Ja och Nej. 

 

Etiska överväganden  

Inför enkätundersökningen vilken utfördes 2009/10 ombads de deltagande skolornas 

rektorer att informera föräldrarna om studien på grund av att färre elever har besvarat 

enkäterna de senaste åren. Föräldrarna informerades om undersökningens bakgrund och 

syfte och att elevers medverkan i studien var frivillig. Enkäten besvarades anonymt av 

eleverna i klassrummet och läraren i varje klass ansvarade för insamlandet av data som 

lämnades av eleverna i igenklistrade kuvert. Då undersökningen utförs kontinuerligt i 

flera länder kan jämförelser göras och utvecklingen kan följas enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2010a). Sekretessavtal tecknades med Statens Folkhälsoinstitut och 

Högskolan i Kristianstad. Det tillhandahållna materialet innehåller inga personuppgifter 

eller andra uppgifter som kan härleda till de medverkande skolbarnens identiteter. 

Förvaring av materialet har skett så att inga obehöriga kunde ta del av det 

(Vetenskapsrådet,2011). 
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RESULTAT 
Resultatet från denna studie presenteras inledningsvis med en bakgrundstabell gällande 

undersökningarna 2005/06 och 2009/10 för att ge en överblick av materialet som analyserats. 

Tabell II 

Fördelningen gällande fysisk aktivitet, grönsaks- och frukostfrekvens bland pojkar och flickor 

i enkätundersökningen 2005/06 och 2009/10, andel (%).  

 Flickor -05 Pojkar -05 Flickor -09 Pojkar -09 

Fysisk aktivitet/vecka n=2086 n=2060 n= 3207 n=3149 

0dag/vecka 3,5  4,5  4,1  4,3  

1 dag/vecka 6,2 5,3  7,2  4,9  

2dag/vecka 14,5  12,5  15,5  11,8  

3dag/vecka  16,6  15,8  12,5  11,0  

4dag/vecka 18,3 16,9 17,3  18,2  

5dag/vecka 15,7  16,3  15,1  16,9  

6dag/vecka 10,5  10,5  16,1  17,4  

7dag/vecka 14,7 18,2  12,2  15,6 

Grönsaker/dag/v n=2190 n=2115 n= 3328 n= 3267 

Aldrig 2,6  5,1  2,0  3,8  

<1ggr/vecka 4,5  6,9  3,9  6,2  

1ggr/vecka 7,1  10,4  6,0  7,9  

2-4dag/vecka 24,1  28,8  23,3 28,3  

5-6 dag/vecka 20,7  17,2  23,9  21,5  

1ggr/dag 22,5  17,4  21,7  16,7  

>1ggr/dag 18,4  14,3  19,3 15,6  

Frukost Vardagar n=2196 n=2156 n= 3312 n= 3259 

Aldrig 8,9  7,5  9,1  7,0  

1dag/vecka 3,4  1,9  3,7  2,5  

2dag/vecka 3,2  2,4  3,9  2,0  

3dag/vecka 5,9  4,7  5,6  4,7  

4dag/vecka 7,3  5,6  7,6  6,3  

5dag/vecka 71,3  78,0  70,2  77,4  
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Fysisk aktivitet 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 2005/06 visar att 59,2% av flickorna rapporterade 

att de var fysiskt aktiva fyra dagar per vecka eller mer och motsvarande siffra hos pojkarna 

var 61,9%.  Enkätundersökningen från 2009/10 visar att 60,7% av flickorna rapporterade att 

de var fysiskt aktiva fyra dagar i veckan eller mer. Av pojkarna besvarade 68,1% frågan om 

fysisk aktivitet med svarsalternativen fyra dagar i veckan eller mer (Tabell II).  

 

Tabell III 

Fysisk aktivitet i relation till kön, frukostvanor, intag av grönsaker och föräldrars 

arbetssituation gällande enkätundersökningen 2005/06, andel(%). 

Variabel Låg Fys Akt Hög Fys Akt P-värde * 

Kön    

Flickor n=2086 40,8  59,2   

Pojkar n=2060 38,2  61,9 0,082  

Frukost    

Låg grad 0-2d/v 51,0  49,0   

Hög grad 3-5d/v 37,7  62,3  0,000 

Grönsaker    

Lågt intag 1-4d/v 46,5  53,5   

Högt intag5->1g/d 33,6  66,4  0,000 

Far arbete    

Ja 38,0  62,0   

Nej 52,5  47,5  0,000 

Mor arbete    

Ja 38,0  62,0   

Nej 46,3  53,7  0,000 

*p-värdet i fetstil vid signifikans, Chitvå-test. 

 

Tabell III gällande Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 2005/06 visar att graden av 

fysisk aktivitet var signifikant relaterad till frukostvanor, intag av grönsaker och föräldrars 

arbetssituation. Tabellen visar även att det inte fanns ett samband (p-värde=0,082) mellan kön 

och fysisk aktivitet(Tabell III). 
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Tabell IV 

Fysisk aktivitet i relation till kön, frukostvanor, intag av grönsaker och föräldrars 

arbetssituation gällande enkätundersökningen 2009/10, andel (%). 

Variabel Låg Fys Akt Hög Fys Akt P-värde * 

Kön    

Flickor n=3207 39,3  60,7   

Pojkar n=3149 31,9  68,1  0,000 

Frukost    

Låg grad 0-2 d/v 44,4  55,6   

Hög grad 3-5d/v 33,9  66,1  0,000 

Grönsaker    

Lågt intag 1-4d/v 43,0  57,0   

Högt intag 5->1g/d 30,5  69,5  0,000 

Far Arbete    

Ja 34,2  65,8   

Nej 45,0  55,0  0,000 

Mor Arbete    

Ja 34,1  65,9   

Nej 44,7  55,3  0,000 

*p-värdet i fetstil vid signifikans, Chi-tvåtest. 

 

Tabell IV gällande Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 2009/10 visar att graden av 

fysisk aktivitet var signifikant relaterad till kön, frukostvanor, intag av grönsaker och 

föräldrars arbetssituation. 
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Prediktorer för fysisk aktivitet 

För att se om de visade sambanden samvarierar eller var för sig relaterar till fysisk 

aktivitet gjordes en regressionsanalys. 

 

Tabell V Oddskvoter(OR) och 95 % konfidensintervall(CI) för prediktorer av 

självrapporterad hög fysisk aktivitet bland skolbarn i årskurs 5, 7 och 9 utifrån 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökningar 2005/06 och 2009/10. 

Variabel Oddskvot(OR)* 95% Konfidens 

Intervall (CI) 

Kön, pojke 1,4 1,2–1,5 

Frukostvanor, hög grad 1,4 1,2–1,6 

Grönsaksintag, hög 

grad 

1,7 1,6–1,9 

Fars Arbetssituation, 

har arbete 

1,4 1,2 -1,7 

Mors Arbetssituation, 

har arbete 

1,4 1,2 -1,6 

*Oddskvoten i fetstil vid signifikans 

 

Enligt tabell V visar oddskvoterna att det finns ett samband mellan den beroende 

variabeln hög fysisk aktivitet och de oberoende variablerna kön, hög grad av 

frukostvanor och grönsaksintag och att föräldrarna har ett arbete. Det är 1,4 gånger så 

vanligt att pojkar rapporterar att de har en hög fysisk aktivitet jämfört med flickor. Högt 

grönsaksintag har det starkaste sambandet med hög fysisk aktivitet. Det är 1,7 gånger så 

vanligt att skolbarn som rapporterar att de äter en större mängd grönsaker också 

rapporterar en hög fysisk aktivitet (Tabell V).  
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Kostvanor 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning 2005/06 visade att 61,6 % av flickorna rapporterade 

att de åt grönsaker 5 dagar i veckan eller mer och motsvarande siffra hos pojkarna var 48,9 

%. Enkätundersökningen från 2009/10 visade att 64,9 % av flickorna åt grönsaker 5 dagar per 

vecka eller mer och motsvarande siffra hos pojkarna var 53,8 %.  

 

Skolbarnens frukostvanor efterfrågades i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 

2005/06 och visade att 71,3 % av flickorna åt frukost fem dagar i veckan. Motsvarande 

siffra hos pojkarna visade 78,0 %. Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 2009/10 

visade att 70,2 % av flickorna åt frukost varje dag och motsvarande siffra hos pojkarna 

var 77,4 %.  

 

Socioekonomiska förhållanden 

 

Tabell VI 

Bakgrundstabell gällande fördelningen av far och mors arbetssituation bland pojkar och 

flickor i enkätundersökningarna 2005/06 och 2009/10, andel (%) 

 Flickor 05/06    Pojkar 05/06 Flickor 09/10   Pojkar 09/10 

Far arbete 05/06 n=2219              n=2180 n= 3385            n=3380 

Ja 89,3                    90,3 88,4                   89,8 

Nej 6,3                      5,9 6,7                      6,6    

Vet inte 1,3                      1,8        1,7                      1,5   

Saknas/Träffar ej 3,1                      2,0 3,1                     2,1    

Mor arbete 05/06 n=2206              n=2176 n=3397             n=3362 

Ja 85,5                    84,2  85,1                  85,8 

Nej 13,2                    13,7 13,2                  12,4 

Vet inte 0,6                      1,5    1,0                    1,2 

Saknas/Träffar ej 0,7                      0,6 0,8                    0,7 
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Frågan angående föräldrarnas arbetssituation i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning 

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06 visade att 89,3 procent av flickorna och 90,3 

procent av pojkarna rapporterade att deras far har ett arbete. Undersökningen från 

2009/10 uppger 88,4 procent av flickorna att deras far har ett arbete och motsvarande 

siffra hos pojkarna är 89,7procent. Enkätundersökningen som gjordes 2005/06 visade 

att 85,5 procent av flickorna rapporterade att deras mor har ett arbete. Motsvarande 

siffra hos pojkarna visade 84,2 procent. Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 

2009/10 visade att 85 % av flickorna rapporterade att mor har ett arbete och 

motsvarande siffra hos pojkarna var 85,8 procent.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvantitativ metod användes för att undersöka eventuella samband mellan svenska skolbarns 

självrapporterade fysiska aktivitet och deras kostvanor. Då metoden svarade på studiens syfte 

och tillhörande frågeställningar lämpade den sig väl. De frågor som ingick i 

Folkhälsoinstitutets båda enkätundersökningar ansågs tillräckliga för att svara på studiens 

syfte. Kvaliteten på frågorna i Folkhälsoinstitutets enkätundersökning styrker denna studie då 

svarsalternativen är väl tilltagna. Tecknen > och < användes i svarsalternativen vilket kan 

vara en svaghet då alla skolbarn kanske inte förstod frågorna till fullo. Bortfallet i 

enkätundersökning 2005/06 var 10-15 procent och var 12 procent vid undersökningen gjord 

2009/10. Bortfallet var inte så stort men de skolbarn som inte besvarade frågorna i enkäten 

kan ju ha andra egenskaper jämfört med de som har svarat. I enkätundersökningen 2005/06 

ingick 4415 svenska skolbarn och i undersökningen 2009/10 ingick 6801 stycken.  

 

Urvalets storlek har betydelse och det förhållandevis låga bortfallet påverkar resultatet i 

studien positivt. Bortfallet var dock snarlikt i båda enkätundersökningarna vilket troligtvis 

inte har påverkat jämförelserna av undersökningarna i studien.  Graden av reliabilitet anger i 

vilken mån ett instrument mäter samma sak och på samma sätt varje gång de används. 

Reliabiliteten ökar vid ett större urval vilket är en fördel. Det ger en bättre precision och 

mindre slumpfel. Större urval leder till ett mer tillförlitligt resultat(Polit & Beck, 2008).  
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De oberoende variablerna grönsaks- och frukostintag och föräldrars arbetssituation gjordes 

om till dikotoma variabler för att få en bättre överskådlighet i studien och dess resultat. Den 

beroende variabeln fysisk aktivitet gjordes också till en dikotom variabel för att kunna 

användas i regressionsanalysen. Dikotomiseringen kan leda till en viss utjämning av variabeln 

men bedöms inte påverka trovärdigheten i resultatet eftersom syftet med studien var att 

analysera samband (Polit & Beck, 2008). Variablernas bearbetning har gjorts med 

noggrannhet och med hjälp av medianen kodades på ett neutralt sätt. Vid överföringar från ett 

frågeformulär till ett dataprogram kan de uppstå inmatningsfel. Stora databaser som i denna 

studie med några få felinmatningar påverkar troligen inte resultatet (Djurfeldt et al, 2010). 

Den manuella inmatningen som gjordes för att skilja på materialet från enkätundersökningen 

2005/06 och 2009/10 har troligtvis inte påverkat denna studies resultat med tanke på det stora 

antalet skolbarn som ingick i de båda undersökningarna.  

 

Materialet hämtades från Folkhälsoinstitutets databaser som är av god kvalitet och innebär en 

styrka för denna studie. Det kan samtidigt innebära en svaghet för studien att använda 

befintligt material eftersom det materialet inte med säkerhet stämmer överens med 

frågeställningarna i denna studie. Egna tankar och frågeställningar kunde inte tillföras studien 

som blev styrd av det redan tidigare insamlade materialet. De få antalet beställda variabler 

kan vara en svaghet för studien. En annan svaghet kan vara att inte skolbarnens ålder 

beställdes från Folkhälsoinstitutet vilket begränsade jämförelserna i studien. Skillnader i 

resultatet kanske kunde ha påvisats om författaren utförde undersökningen själv. Samtidigt 

hade materialet inte innefattat så många svenska skolbarn vilket är en styrka i denna studie.  

Resultatdiskussion  

Fysisk aktivitet 

 

Antalet pojkar som rapporterade hög fysisk aktivitet har stigit från 61,9% i 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning från 2005/06 till 68,1% i enkätundersökningen 

från 2009/10. Flickorna rapporterade förhållandevis likvärdiga resultat dock med en 

liten procentuell ökning från 59,2 % till 60,7%. Folkhälsoinstitutet har utfört en studie, 

Ett friskare Sverige, baserad på Folkhälsoinstitutets enkätundersökningar som 

genomfördes under en period på tio år mellan åren 2001-2010. Studien som Statens 
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Folkhälsoinstitut har genomfört visar att under den perioden har skolbarns totala mängd 

fysisk aktivitet ökat vilket styrker denna studies resultat. Jämförelsen mellan 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökningar från 2001/02 och 2009/10 visar att svenska 

skolbarn som rapporterar att de är fysiskt aktiva minst en timme om dagen fem till sju 

dagar i veckan har ökat (Statens Folkhälsoinstitut, 2011a).      

 

Enligt Brockman, Jago och Fox (2010) är pojkar mer fysiskt aktiva efter skolan än 

flickor och även på helger och generellt över hela veckan. Det finns ett samband mellan 

11-åriga pojkar och flickors lek och deras nivå av fysisk aktivitet enligt Brockman et 

al(2010). Detta samband kan inte styrkas eller avfärdas i denna studie då flickor och 

pojkars ålder inte finns med i undersökningen. Regressionsanalysen visar dock att ett 

samband finns mellan pojkar och hög grad av fysisk aktivitet då det är 1,4 gånger så 

vanligt att pojkar rapporterar att de har en hög fysisk aktivitet jämfört med flickor.  

 

Seabra, Mendonca, Maia, Welk, Brustad, Fonseca & Seabras(2012) studie visar att 

pojkar oftare deltar i fysiskt aktiva spel och aktiviteter än flickor. Föregående studies 

fynd styrks av resultatet i regressionsanalysen i denna studie som visar att det finns ett 

samband mellan hög fysisk aktivitet och att vara pojke (Tabell V). Pojkar spelar kanske 

exempelvis fotboll på rasterna i skolan medan flickorna kanske ägnar sig åt lugnare 

aktiviteter exempelvis att hoppa hage eller byta bokmärken. När pojkarna kommer upp i 

högstadiet förändras troligtvis deras aktiviteter på rasterna och graden av deras fysiska 

aktivitet kanske förändras till de sämre. Organiserad träning på fritiden kanske inte är 

lika beroende av pojkarnas ålder utan mer av deras intresse. Dumith, Gigante, 

Dominiques och Kohls (2011) studie visar att graden av fysisk aktivitet avtar ju äldre 

skolbarnen blir. Många studier har kommit fram till samma resultat vad gäller fysisk 

aktivitet och skolbarns ålder (Dumith et al, 2011). Detta hade varit en intressant aspekt 

att titta på om skolbarnens ålder hade funnits med i denna studie.  

 

Brockman et al (2010) menar att tiden strax efter att skoldagen tagit slut är en kritisk 

period när det gäller att hitta lösningar på hur skolbarn kan aktiveras till högre grad av 

fysisk aktivitet. När barnen kommer hem från skolan är det i många fall stillasittande 

aktiviteter såsom dataspel som hägrar (Brockman et al, 2010). Går barnen på någon 
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fritidsgård efter skolan kanske de lättare aktiveras till fysisk aktivitet tillsammans med 

sina kompisar. Går de däremot hem till ett tomt hem, där ingen påverkar deras val av 

aktivitet, är sannolikheten troligen större att de sätter sig vid datorn eller spelar TV-spel 

tills föräldrarna kommer hem.     

  

En studie gjord av Smith, Sahlqvist, Ogilve, Jones, Griffin och Van Sluijs(2012) påvisar 

ett samband mellan aktivt färdsätt på fritiden och fysisk aktivitet. Skolbarn som med sin 

familj exempelvis ska åka och hälsa på släktingar på helgen och använder sig av ett 

aktivt sätt att resa dit har en högre grad av fysisk aktivitet. Med ett aktivt sätt att resa 

menas att promenera eller cykla till släktingarna i stället för att ta bilen. Detta samband 

ses speciellt när barnen är i 11 årsåldern (Smith, Sahlqvist, Ogilvie, Jones, Griffin & 

Van Sluijs, 2012).  Sambandet kan inte påverkas nämnvärt av skolbarnen då det är 

föräldrarna som oftast väljer hur man ska färdas. Ska man åka till släktingar som bor 

ganska långt bort är det kanske lättare att ta bilen dit än om man ska till någon som bor i 

närheten. Har man sedan små barn i familjen är det många saker som ska med och det är 

kanske inte praktiskt möjligt att exempelvis cykla dit man ska. Ett alternativ kan ju vara 

att en förälder cyklar med de större barnen dit de ska för att gynna deras och sin egen 

grad av fysisk aktivitet.   

 

Denna studie bygger på Folkhälsoinstitutets enkätundersökningar och skolbarnen 

rapporterar in sina svar i den stunden där och då. Folkhälsoinstitutets 

enkätundersökningar mäter inte den faktiska fysiska aktiviteten utan skolbarns 

självrapportade grad av fysisk aktivitet. Skillnaderna i graden av fysisk aktivitet kan 

bero på att skolbarnen, vid tillfället för enkätundersökningen, uppfattar att de har en hög 

grad av fysisk aktivitet när de kanske bara varit fysiskt aktiva den sista veckan. 

Skolbarnen kan också uppfatta fysisk aktivitet på olika sätt och rapporterar då olika 

vilket kan ha påverkat båda enkätundersökningarnas svarsfrekvenser.  

Kostvanor 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning 2005/06 visade att 61,6 % av flickorna åt 

grönsaker 5 dagar i veckan eller mer och motsvarande siffra hos pojkarna var 48,9%. 

När enkätundersökningen gjordes igen 2009/10 rapporterade 64,9% av flickorna att de 

åt grönsaker 5 dagar i veckan eller mer. Motsvarande siffra hos pojkarna som ingick i 
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enkätundersökningen 2009/10 visade 53,8 %. Pojkarnas rapporterade intag av grönsaker 

5 dagar i veckan eller mer har ökat med 4,9 procentenheter jämfört med flickornas 

ökning på 3,3 procentenheter. 

 

Andelen flickor som rapporterade att de äter grönsaker flera dagar i veckan ökade vid 

en jämförelse mellan Folkhälsoinstitutets enkätunderökningar 2005/06 och 2009/10 

(Tabell II). Vid enkätundersökningen 2005/06 åt flertalet flickor grönsaker två till fyra 

dagar per vecka. När enkätundersökningen gjordes 2009/10 rapporterade det största 

antalet flickor att de åt grönsaker fem till sex dagar per vecka. Pojkarnas procentuella 

ökning av grönsaksintaget, 5 dagar i veckan eller mer, samvarierar med att det starkaste 

sambandet i regressionsanalysen visade på högt grönsaksintag i samvariation med hög 

fysisk aktivitet. En anledning till skillnaderna i flickor och pojkars rapporterade intag av 

grönsaker kan bero på att svaren är självrapporterade och att skolbarn inte har läst 

frågeställningen ordentligt då den även handlar om hur ofta de dricker läsk, äter frukt 

och sötsaker. Frågan om grönsaksintaget är en del av fyra som ingår i frågeställningen 

och kan leda till att man bara sätter ett kryss utan att fundera över svaret i de olika 

delarna. Mängden grönsaker efterfrågas inte utan endast hur ofta intaget sker och det 

kan också vara en faktor som gör att det finns en variation av svarsfrekvensen i 

enkätundersökningarna.      

 

Folkhälsoinstitutet har genomfört en undersökning om högstadieelevers hälsa och 

levnadsvanor som genomfördes läsåret 2009/10 i nio olika kommuner i Sverige.  Deras 

studie visade att majoriteten av de skolbarn som ingick i studien rapporterade att de åt 

grönsaker varje dag. Flickor rapporterade något större intag av grönsaker än pojkar och 

det fanns mindre skillnader mellan de olika kommuner som ingick i studien (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011b). Även här är det svårt att avgöra om skolbarnen når den 

rekommenderade mängden grönsaker då mängden av grönsaker inte efterfrågas.  

 

Enligt Ray, Roos, Brug, Behrendt, Ehrenblad, Yngve och Te Velde (2012) verkar en 

stabil familjesituation främjande för skolbarns intag av grönsaker. Samband har påvisats 

mellan familjesituationen och intag av råa eller tillagade grönsaker. Detta samband 

visade sig starkare i de länder som inte serverar fri lunch till skolbarnen. Detta tyder på 
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hur viktigt föräldrars engagemang är för graden av intag av grönsaker hos skolbarn(Ray 

et al, 2012).  

 

Denna studie visar att svenska skolbarns frukostvanor är i stort sett oförändrade mellan 

enkätundersökningarna som gjordes 2005/06 och 2009/10. Av flickorna som ingick i 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökning 2005/06 rapporterade 71,3% att de åt frukost 

varje dag och motsvarande siffra hos pojkarna var 78,0%. Enkätundersökningen som 

gjordes 2009/10 visade att 70,2 % av flickorna rapporterade att de åt frukost dagligen 

och motsvarande siffra hos pojkarna var 77,4%. Denna studie visar att pojkar har bättre 

frukostvanor än flickorna vilket styrks av resultatet i undersökningen Högstadieelevers 

hälsa och levnadsvanor (Statens Folkhälsoinstitutet, 2011b). Även Pedersens et al 

(2012) studie styrker resultatet i denna studie angående flickors frukostvanor som är 

sämre än pojkarnas. Flickorna rapporterade sämre frukostvanor än pojkarna i 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökningar 2005/06 och 2009/10. Kan det vara så att 

sviktande självkänsla och övervikt påverkar framförallt flickors frukostvanor? Enligt 

Werner och Bolin (2007), som har gjort en studie om svenska skolbarns övervikt, har 

både pojkar och flickors BMI ökat. Det kanske är mer känsligt för flickor än pojkar med 

övervikt vilket kan leda till att flickor hoppar över frukosten för att på så sätt minska 

intaget av mat och hoppas på att de ska gå ner i vikt eller att bibehålla sin vikt. Dagens 

reklamfilmer visar ofta tjejer som är smala på gränsen till undernärda och det kan 

påverka flickors bild av vad som är idealet viktmässigt. Rädslan för mobbning på grund 

av övervikt kan vara en annan anledning till att flickor väljer att hoppa över frukosten. 

Huvudvärk, yrsel och ont i magen är vanliga symtom hos flickor som söker hos 

skolsköterskan enligt Clausson, Köhler och Berg(2008). Dessa somatiska besvär kan 

uppkomma om flickorna hoppar över sin frukost innan de går till skolan.   

 

Socioekonomi 

Statens Folkhälsoinstituts enkätundersökning som ligger till grund för denna studie visade att 

2005/06 rapporterade 89,3 % av flickorna att deras far hade ett arbete. Motsvarande siffra hos 

pojkarna visade 90,3 %. Enkätundersökningen 2009/10 rapporterade 88,4 % av flickorna att 

deras far hade ett arbete och motsvarande siffra hos pojkarna visade 89,8 %. Svarsfrekvensen 

var ungefär detsamma i båda undersökningarna vad gäller båda föräldrarnas arbetssituation. 
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Regressionsanalysen visar att det var 1,4 gånger så vanligt att de skolbarn som rapporterade 

hög fysisk aktivitet även rapporterade att deras föräldrar har ett arbete. Det finns ett samband 

mellan den beroende variabeln hög fysisk aktivitet och föräldrars arbetssituation(Tabell V).  

 

Det finns tydliga skillnader mellan grupper av svenska skolbarn sett ur ett socioekonomiskt 

perspektiv enligt Statens Folkhälsoinstituts studie Ett friskare Sverige. Skillnaderna kan vara 

hur många datorer det finns i hushållet, om familjen har bil eller om barnet har eget rum. En 

annan skillnad som tas upp är hur många barn som rest på semester tillsammans med sin 

familj det senaste året. Det finns ett samband mellan den lägsta socioekonomiska gruppen i 

samhället och låg fysisk aktivitet. Skolbarnen i denna grupp tränar mindre och tittar mer på 

Tv jämfört med dem i den högsta socioekonomiska gruppen (Statens Folkhälsoinstitut, 

2011a). Kan det vara så att de socioekonomiska skillnaderna har blivit mer påtagliga för 

skolbarn idag? Frånskilda föräldrar med sviktande ekonomi kan vara en anledning till att alla 

skolbarn inte har de nyaste mobiltelefonerna eller egna datorer. Samtidigt kan det ifrågasättas 

om skolbarn måste ha detta för att exempelvis passa in i sina kompisgäng. Om skolbarnen bör 

ha mobiltelefoner med sig i skolan kan ju diskuteras samtidigt kanske många föräldrar ser det 

som en trygghet att veta att barnen exempelvis kan ringa dem på väg hem från skolan.     

 

Enligt Magnusson et al (2011) har det på senare tid skett en positiv förändring vad gäller 

flickor med föräldrar som är låginkomsttagare. Flickorna i undersökningen har utvecklat 

bättre kostvanor och därmed även en bättre viktkurva (Magnusson et al, 2011). Seabra, 

Mendonca, Maia, Welk, Brustad, Fonceca och Seaba(2012) betonar vikten av att barn med 

föräldrar som är låginkomsttagare behöver extra stöd för att attraheras till en högre nivå av 

fysisk aktivitet. Föräldrar som är låginkomsttagare är sämre på att stötta sina barn till att vara 

mer fysiskt aktiva(Seabra et al, 2012). Det kanske är så att låginkomsttagande föräldrar har 

blivit mer medvetna om kosten och motionens viktiga roll hos våra skolbarn. Att exempelvis 

gå en promenad med sina barn efter skolan kostar ju ingenting. Skolsköterskans informativa 

roll och hälsosamtal om kostvanor och fysisk aktivitet kan öka medvetenheten hos skolbarnen 

vilket i sin tur kan leda till att föräldrarna tillsammans med sina barn utvecklar bättre kost och 

motionsvanor. 
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Elevhälsan 

Skolsköterskan har en viktig roll i att främja våra skolbarns hälsa och förebygga ohälsa. 

Genom att använda sig av Dosseys (2008) helhetssyn för varje individ får skolsköterskan ett 

bra redskap i arbetet kring att främja skolbarns hälsa och förebygga ohälsa. Jag är en av de 

fyra enheter som bildar helheten i Dosseys Integrala Modell och för skolsköterskan kan denna 

del innebära att se varje skolbarn som en egen individ. Vid exempelvis hälsosamtalet, då 

fysisk aktivitet och kostvanor tas upp, kan det vara viktigt att försöka se skolbarnet ur detta 

perspektiv utanför gemenskapen i skolan eller med familjen. Skolbarns fysiska och psykiska 

hälsa hamnar under enheten det sett ur Dosseys (2008) perspektiv. Den psykiska hälsan kan 

vara svår att bedöma och förbigå men även här kan skolsköterskan ha god hjälp av Dosseys 

(2008) modell. Genom att ha den teoretiska modellen med sig i sitt arbete vid exempelvis 

upplägget av hälsosamtalet kan alla fyra delar i modellen lyftas fram. Den tredje enheten är 

omgivningen och här bör skolsköterskan se skolbarnet som en del i något större enligt 

Dosseys (2008) modell. Omgivningen för skolbarnet är främst skolan där de tillbringar 

mycket av sin tid tillsammans med klasskamrater och personal på skolan. Den fjärde enheten 

vi innefattar skolbarnet tillsammans med familjen, kulturen eller yrkeskontext vilket i detta 

fall kan innebära klasskamrater i skolan (Dossey, 2008). Med hjälp av de fyra enheterna i 

modellen kan skolsköterskan lättare se helheten hos skolbarnen vilket kan gynna deras hälsa 

och förebygga ohälsa. Helhetssynen blir särskilt viktig med hänsyn till den samvariation som 

finns mellan olika levnadsvanor. 

Slutsats 

Denna studies resultat visar bland annat att det är 1,4 gånger så vanligt att pojkar rapporterar 

att de har en hög fysisk aktivitet jämfört med flickor. Högt grönsaksintag har det starkaste 

sambandet med hög fysisk aktivitet. Det är 1,7 gånger så vanligt att skolbarn som rapporterar 

att de äter en större mängd grönsaker också rapporterar en hög fysisk aktivitet. Skolsköterskan 

bör vara medveten om dessa samband och på så sätt värna om mer tid att främja våra 

skolbarns hälsa och förebygga ohälsa. Större delen av både pojkar och flickor är fysiskt aktiva 

enligt denna studie. Högt grönsaksintag har ökat lite något vid jämförelse mellan 

Folkhälsoinstitutets enkätundersökningar 2005/06 och 2009/10. Detta fynd är positivt för 

skolbarnens hälsa och det är viktigt att skolsköterskan är medveten om fyndet och fortsätter 

sitt arbete med att gynna skolbarnens hälsa. Svenska skolbarns frukostvanor har inte 

förändrats över tid utan de flesta äter frukost varje dag innan de går till skolan. Flickor har 
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dock sämre frukostvanor än pojkar enligt båda enkätundersökningarna. Större delen av 

skolbarnen i båda enkätundersökningarna har föräldrar som arbetar vilket inte har förändrats 

över tid. Skolsköterskan har en viktig uppgift med att gynna svenska skolbarns hälsa och 

förebygga ohälsa genom att ha ett holistiskt förhållningssätt. Studien visade på samband 

mellan skolbarns självrapporterade fysiska aktivitet och deras kostvanor och detta är en viktig 

del av helhetssynen som skolsköterskan bör ha när det gäller skolbarnens hälsa.  
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Bilaga I 

Fråga nummer 8: Har din pappa ett arbete? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Har ingen pappa eller träffar honom inte 

 

Fråga nummer 12: Har din mamma ett arbete? 

 

  Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Har ingen mamma eller träffar henne inte 

Fråga nummer 19: Hur många dagar har du varit fysiskt aktiv sammanlagt minst 1 timme om 

dagen under de senaste 7 dagarna? 

 0 dagar 

 1 dag 

 2 dagar 

 3 dagar 

 4 dagar 

 5 dagar  

 6 dagar  

 7 dagar 

Fråga nummer 20: Hur ofta äter du vanligtvis frukost(mer än ett glas mjölk eller juice)? 

 Jag äter aldrig frukost på vardagar 

 En dag i veckan 

 Två dagar i veckan 

 Tre dagar i veckan 

 Fyra dagar i veckan 

 Fem dagar i veckan 
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Fråga nummer 21: Hur många gånger i veckan äter du vanligtvis grönsaker? 

 Aldrig 

 Mindre än 1 gång i veckan 

 1 gång i veckan 

 2-4 dagar per vecka 

 5-6 dagar per vecka 

 Varje dag, 1 gång per dag 

 Varje dag mer än 1 gång om dagen 

 

 

 

 

                            



 

 

 


