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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper om hälsa gymnasielever har. 
Därutöver är syftet att reliabilitetstesta det kunskapsprov som utformats och använts i 
undersökningen. De frågeställningar som skall besvaras är:  
 
Vad kan elever på gymnasiet om hälsa? 

- Föreligger det några skillnader i kunskap mellan eleverna i de olika 
årskurserna?  

- Föreligger det några skillnader i kunskap mellan eleverna på de olika 
gymnasieprogrammen? 

Hur hög reliabilitet har det kunskapsprov som använts, det vill säga, hur tillförlitliga är de 
resultat som framkommit av undersökningen? 

 
Metod 
En kunskapsmätning på John Bauer gymnasiet i en storstadskommun har utförts där 219 
elever i årskurs ett och årskurs två medverkade. Av dessa svarade 141 elever på ett prov med 
tjugo kunskapsfrågor inom områdena fysisk aktivitet, kost och allmän hälsa. Resultaten har 
därefter analyserats i både Excel och statistikprogrammet SPSS, där även reliabilitetstestet av 
provet utförts. Efter reliabilitetstestet skapades ett nytt index ”Sammanfattande kunskap” och 
resultat beräknades även utifrån detta test.  
 
Resultat 
Medelvärdet för samtliga elever låg på 11,61 antal rätta svar av tjugo möjliga på 
kunskapsprovet, med standardavvikelsen 2,89. En viss tendens till högre kunskap inom 
området kost kunde urskiljas. Inga direkta skillnader kunde ses mellan vare sig de olika 
årskurserna eller de olika gymnasieprogrammen. Dock kan en tendens till en högre 
kunskapsnivå på entreprenörsprogrammet ses. Efter utfört reliabilitetstest visade sig 
reliabiliteten på kunskapsprovet som helhet endast uppgå till 0,525. Det nya indexet 
”Sammanfattande kunskap” gav en reliabilitet på 0,669 och dess resultat visade inte heller på 
några direkta skillnader mellan årskurserna eller de olika gymnasieprogrammen 
 
Slutsats 
Resultaten av denna undersökning och även tidigare forskning visar att kunskapen om hälsa 
generellt är relativt låg. Forskning visar olika svar gällande sambanden mellan kunskap och 
verkligt beteende, där en del menar att kunskap direkt kan påverka beteenden medan andra 
menar att andra faktorer också måste in för att en beteendeförändring skall kunna ske.  
Oavsett vilket samband som finns mellan kunskap och verkligt beteende kan det konstateras 
att folkohälsan är ett stort problem i samhället och något måste göras åt det, frågan är vad som 
bör göras och vem som bör göra det. Är det verkligen kunskap det är brist på eller ligger 
problemet någon annanstans?  
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Abstract 
Aim 
The aim of this study is to investigate what knowledge students in upper secondary school 
have within the field of health. In addition to that the aim is to check the reliability of the test, 
which has been designed and used in the investigation. Problems to be answered are:  
 
What do students in upper secondary school know about health?  

- Do any differences in knowledge occur between the students in the different 
grades? 

- Do any differences in knowledge occur between the students in the different 
programs? 

How high is the reliability of the test used in this investigation, i.e. are the results in this 
investigation trustworthy? 

 
Method 
A test at the upper secondary school of John Bauer in a municipality of a big city has been 
accomplished, where 219 students in year one and year two have contributed. Out of these 
141 students answered a test consisting of twenty questions of knowledge within the fields of 
physical activity, nutrition and general health. The results were analyzed in both Excel and the 
statistic programme SPSS and there has the test of reliability also been performed. After the 
test of reliability a new index “Summary of knowledge” was created and new results from this 
index were computed.  
 
Results 
The mean for all students was 11,61 number of right answers out of twenty possible on the 
test, with a standard deviation of 2,89. A tendency to a higher level of knowledge within the 
field of nutrition could be seen. No clear variances between the different grades or the 
different programs could be seen, although a trend to a higher level of knowledge in the 
programme of contractors could be seen. The test of reliability for the entire test showed a 
reliability of only 0,525. The new index “Summary of knowledge” gives a reliability of 0,669 
and its results neither show any clear variances between the grades or the different programs.  
 
Conclusions 
The results from this investigation, together with previous research, shows that the knowledge 
of health is relatively low. Research shows different answers within the correlation between 
knowledge and actual behaviour, where some people means knowledge directly can affect 
behaviour, and some means other factors are needed as well to create a change of behaviour. 
No matter which correlation can be seen between knowledge and actual behaviour, it can be 
stated that the public unhealthy is a big problem in the society and something has to be done. 
The question is what shall be done, and who shall do it. Is the lack of knowledge the actual 
problem or is the problem something else? 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Sverige har arbetat med en medveten folkhälsopolitik allt sedan 1700-talet. Vetenskaps-

utvecklingen har gått framåt enormt sedan dess och kunskaperna om hälsa har ökat. De 

senaste 250 åren har medellivslängden och chansen att överleva allvarliga sjukdomar ökat 

markant.1 Trots detta är ohälsan ett stort problem i Sverige idag. Nu är det dock inte längre 

fattigdom och svält som drabbar den svenska befolkningen. Allt fler individer är överviktiga 

eller feta.2 Samtidigt är den psykiska ohälsan ett av Europas största hälsoproblem.3 Att 

ohälsan ökat trots vetenskapsutveckling och ökade kunskaper kan ha många orsaker. Intresset 

har hos uppsatsförfattaren inriktats mot den ökade vetskapen hos befolkningen. Hur ser 

egentligen kunskapen om hälsa ut i samhället? Vet folk vad som bidrar till en god hälsa?  

 

Idrott och hälsa A är en kärnämneskurs och därmed obligatorisk för alla gymnasieelever i 

Sverige.4 För att uppnå kursens mål skall eleven bland annat inneha kunskap om hur 

människors hälsa påverkas av olika faktorer. Eleven skall även ha kunskap om och kunna 

tillämpa fysisk aktivitet, ergonomi, stresshantering och första hjälpen.5(se bilaga 2). Då hälsa 

därmed är ett område som alla ungdomar studerande på gymnasiet skall ha kännedom om, har 

det intresse som väckts om hur kunskapen om hälsa ser ut i samhället valts att inriktas mot 

gymnasieungdomar och deras kunskaper.  

 

 

 

 

                                                 
1 Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg, Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, 
(Statens folkhälsoinstitut, 2005), pp. 19-32.  
2 Statens folkhälsoinstitut, Sammanfattning- Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk 
aktivitet, 2005-05-27 <http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/handlingsplan_sammanfattning0502.pdf> 
(Acc. 2007-02-15).  
3 Statens folkhälsoinstitut, EU:s grönbok: Förbättring av befolkningens psykiska hälsa, < 
http://www.fhi.se/templates/Page____8384.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=h%C3%A4lsa+psykisk+'&Pre=%
3CFONT+STYLE%3D%22color%3A+%23000000%3B+background%2Dcolor%3A+%23FFFF00%22%3E&P
ost=%3C%2FFONT%3E> (Acc. 2007-02-15).  
4 Skolverket, KÄ- Kärnämneskurser, 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=21&id=1585&extraId
=0> (Acc. 2007-02-15).  
5 Skolverket, IDH1201- Idrott och hälsa A, 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId=
> (Acc. 2007-02-09).  
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1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper om hälsa gymnasielever har. 

Därutöver är syftet att reliabilitetstesta det kunskapsprov som utformats och använts i 

undersökningen.  

 

1.3. Frågeställningar 
Vad kan elever på gymnasiet om hälsa? 

- Föreligger det några skillnader i kunskap mellan eleverna i de olika 

årskurserna? 

- Föreligger det några skillnader i kunskap mellan eleverna på de olika 

gymnasieprogrammen?  

Hur hög reliabilitet har det kunskapsprov som använts, det vill säga, hur tillförlitliga är de 

resultat som framkommit av undersökningen? 

 

1.4. Definitioner  

1.4.1. Hälsa 

Begreppet hälsa kan delas upp i två inriktningar, den biomedicinska och den humanistiska. 

Inom den biomedicinska inriktningen ses hälsa som motsats till sjukdom och denna förklaring 

leder lätt till att sjukdomen hamnar i fokus. Inom den humanistiska inriktningen ses hälsa som 

något mer eller något annat än sjukdom och fokus ligger oftast på hälsan. Vissa humanister 

anser att hälsa och sjukdom ligger som motpoler på ett kontinuum medan andra ser hälsa och 

sjukdom som olika dimensioner. Detta innebär att en person kan ur medicinsk synvinkel vara 

sjuk men ändå ha hälsa och tvärtom kan en medicinskt fullt frisk individ må dåligt och inneha 

ohälsa.6  

 

Who definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Kritiken mot denna definition har varit att tolkningen av vad hälsa är genom denna 

begreppsförklaring beror på individens egen bedömning och därmed är det svårt att göra en 

konkret definition av begreppet hälsa.7 Denna uppsats har dock utgått från WHO: s definition 

av hälsa tillsammans med en humanistisk syn där hälsa och sjukdom är olika dimensioner, då 

uppsatsförfattaren anser att den representerar en bred syn på hälsa.     
                                                 
6 Jennie Medin, Kristina Alexandersson, Begreppen Hälsa och Hälsofrämjande: en litteraturstudie, (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), pp. 39-78.  
7 Ibid. pp.65-69 
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1.4.2. Kunskap 

Kunskap är ett vitt begrepp och redan århundraden f. Kr. började Platon analysera vad 

kunskap egentligen är. Aristoteles tog sedan över och delade in kunskap i en teoretisk 

kunskap som tar upp reflektioner och undersökande av livet samt i två praktiska kunskaper 

där den ena främst handlar om hantverk och skapande medan den andra tar upp etik och 

politik. 8 

 

Frågan om vad kunskap är kan också besvaras genom att säga att det finns en skillnad mellan 

information och kunskap. Information överöser alla människor, men kunskap innehar endast 

de människor som har tolkat och förstått det de har tagit till sig.9  

  

För att sammanfatta det vida begreppet kunskap kan det sägas att det finns tre former av 

kunskap; vetenskap, skicklighet och klokhet.10  En mer praktisk förklaring kan dock också 

behövas.  

 

1.4.2.1. Kunskap i vardagen 

Vardagen utmärks genom våra vanor, ”man gör som man brukar göra”. I vardagen finns en 

stor del av en individs trygghet och identitet. En stor del av det en individ lär sig under sin 

levnadstid lär han/hon sig från det han själv gör och det han hör från andra. Kunskap kan 

därmed påstås ha sin början i vardagen och individens vanor. Denna trygga vanemässiga 

vardag kan dock bli för rutinmässig och individen behöver därmed nya perspektiv, ny 

kunskap till det hela. Om en individ tar till sig ny kunskap eller inte handlar om intresse. 

Kunskapen behöver ha ett personligt värde för att individen ska bli intresserad och vilja ta den 

till sig. Det finns en skillnad mellan ”veta att” och ”veta hur”. ”Veta att” innebär att veta hur 

saker är (teoretisk kunskap) medan ”veta hur” innebär att kunna utföra vissa saker (praktisk 

kunskap). ”Vi förstår vad vi gör genom att göra det”11 det vill säga det räcker inte med 

förmågan att göra något, individen måste också förstå vad det är han/hon gör. Individen måste 

även kunna föra resonemang kring det han gjort och vara beredd att förbättra det.12  Med 

denna förklaring har begreppet kunskap krympts ner till något mer konkret som hädanefter 

kommer att användas i detta arbete.  
                                                 
8 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap?: En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, (Stockholm: Skolverket, 
2002), pp. 13-17. 
9 Ibid. pp. 13-17. 
10 Ibid. pp. 13-17.    
11 Ibid. p. 85.  
12 Ibid. pp. 47-49, 85-86.  
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1.4.3. Fysisk aktivitet 

”Fysisk aktivitet definieras som all form av aktivitet som innebär ökad energiförbrukning”.13  

 

2. Bakgrund 
2.1. John Bauer gymnasiet 
John Bauer gymnasiet är en fristående gymnasieskola14 som har en gemensam profilering mot 

IT, entreprenörskap och hälsa. Deras hälsoprofil innebär bland annat att samtliga elever läser 

kurserna Idrott och hälsa B 50 poäng samt Ergonomi 50 poäng, som på den undersökta skolan 

läses i årskurs två.15 Skolan har även täta kontakter med elitidrotten. I vardagen märks 

hälsoprofilen genom att en trygg miljö erbjuds, tillsammans med bra skolmat, och möjlighet 

till nyttiga mellanmål.16 17 

 

Samtliga John Bauer skolor i Sverige är anpassade efter deras egna pedagogiska koncept där 

målsättningen är att skapa en helhet och en fördjupning i lärandet. Detta innebär bland annat 

att klassrummen alltid skall vara öppna ut mot korridoren och att fönster i väggarna skall 

finnas för att kunna se vad som händer i de andra klassrummen och därmed skapa en öppen 

och trygg miljö med respekt för varandras arbete. Arbetet skall ske i grupper om högst 25 

elever vilket ska ge bättre förutsättningar för ett bra samarbete mellan lärare och elever.  

På samtliga program har datorn stor betydelse och därför får alla elever låna en bärbar dator 

under sin studietid. 18 19 20 

 

 På John Bauer gymnasiet står det praktiska arbetet i undervisningen i centrum och arbetet är 

ofta uppbyggt kring ett projekt eller ett tema. Undervisningen består av två långa arbetspass, 

ett ämne på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen. De långa passen skall ge eleverna 

mer variation i arbetet och samtidigt ge dem möjlighet att pröva teorier i praktiken. Alla 

elever erbjuds praktik ute på företag vilket ger dem bra träning inför framtidens yrkesliv. Det 

                                                 
13 Mats Börjesson, Agneta Ståhle, Annika Strandell ”Fysisk aktivitet på recept” i FYSS: Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm:YFA, 2003), p. 34. 
14 Västerås stad <info@vasteras.se> Gymnasieskolor i Västerås, 2007-01-12 
<http://www.vasteras.se/forskolaochutbildning/gymnasieskola/gymnasieskolorivasteras/> (Acc. 2007-02-20).   
15 Informationsblad från John Bauer gymnasiet återfinns i uppsatsförfattarens ägo. 
16 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> Profil <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-20).  
17 Peter Andersson, Koncept <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-20). 
18 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> Skolan <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-20). 
19 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> Arbetssätt <http://www.johnbauer.nu/> (Acc.2007-02-20). 
20 Peter Andersson, Koncept <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-20). 
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pedagogiska konceptet bygger till stor del på problembaserat arbete där de flesta problem 

löses i grupp.21 22  

 

2.2. De olika gymnasieprogrammen 

2.2.1. Entreprenörsprogrammet 

På entreprenörsprogrammet får eleverna arbeta praktiskt med företagande och handel. 

Entreprenörskap, företagsekonomi, bransch- och produktkunskap, försäljning och marknads-

föring är kurser som ingår i programmet.23 Eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta 

självständigt och fatta egna beslut, samtidigt som de lär sig att samarbeta med andra under 

vissa moment. Samarbete sker mellan de andra John Bauer gymnasierna i landet då 

entreprenörskap handlar mycket om att skapa kontakter. Femton veckors arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) och medverkan i Ung företagsamhet är moment som kan leda till att eleverna 

knyter vidare kontakter inför framtiden. Utbildningen är en bra grund för vidare studier inom 

exempelvis ekonomi, företagande, handel, projektledning eller marknadsföring.24   

 

2.2.2. IT-mediaprogrammet 

IT-mediaprogrammet ger eleverna en bred utbildning som passar för vidare studier och ett 

framtida yrke inom mediebranschen. Eleverna lär sig alla steg i mediers olika produktion, från 

kommunikationsstrategi till färdig reklamfilm, trycksak eller multimedieprodukt. Eleverna lär 

sig arbeta självständigt med text, foto, ljud, grafisk form och TV/film. Utöver 

kärnämneskurserna läses även praktiska, yrkesinriktade kurser såsom medieproduktion, och 

mediekommunikation. Sedan erbjuds eleverna beroende på intresse tillvalskurser inom 

antingen foto, TV/film eller interaktiva medier.25 Femton veckors arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) ingår också i utbildningen, där hela eller en del av den förläggs till arbetsplatser med 

medieanknytning. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger eleverna en möjlighet att prova på att 

arbeta inom mediebranschen och knyta kontakter inför framtiden.26  

 

 

                                                 
21 Peter Andersson, Koncept <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-20). 
22 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> Arbetssätt <http://www.johnbauer.nu/> (Acc.2007-02-20). 
23 Information om samtliga kurser finns i uppsatsförfattarens ägo. 
24 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> Entreprenörsprogrammet, <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-
02-13).  
25 Information om samtliga kurser finns i uppsatsförfattarens ägo. 
26 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> IT-mediaprogrammet, <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-
13). 
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2.2.3. IT-programmet 

Inom IT-programmet erbjuds eleverna en bred utbildning inom IT-området och av den totala 

kurstiden är cirka hälften ren IT-utbildning. Kurser som erbjuds är bland annat elektronik, 

ellära, digitalteknik, webbdesign, och nätverksteknik.27 Femton veckors arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) och medverkan i Ung företagsamhet är moment som ingår i programmet. Det 

finns även möjlighet att genomgå vissa internationellt godkända certifieringar under 

utbildningen.28 

 

2.3. Tidigare forskning 
Först presenteras en svensk studie om barn och ungdomars kunskaper om kost följd av en 

studie från Österrike om barn/ungdomars kunskaper om kost och deras verkliga beteenden. 

Till sist presenteras en studie om vuxna amerikaners kunskaper om fysisk aktivitet, deras 

verkliga beteenden och vilken betydelse kunskap har för det verkliga beteendet.  

 

2.3.1. Ungdomars kunskap om kost 

I en kvalitativ undersökning gjord under december 1998 av Cream Contemporary 

Communication på uppdrag av Livsmedelsverket undersöktes barn och ungdomar mellan tolv 

och sexton år i Sverige för att försöka kartlägga deras attityder, kunskap och beteende 

avseende mat, matvanor, hälsa i allmänhet och livsmedelshygien i synnerhet. Utredningen 

visade att kunskapen om vad och hur man ska äta samt vad som är nyttig mat var ytterst 

varierande mellan de undersökta, men det konstaterades att kunskapsnivån generellt var 

ganska låg. Det mesta hade de studerade lärt sig på hemkunskapen i skolan. Den allmänna 

uppfattningen om vad som är nyttig mat innebar grönsaker, pasta, ris och potatis, samt att äta 

varierat, men ingen av de svarande sades göra detta till vardags. Ingen generell skillnad sågs 

mellan könen eller mellan åldersgrupperna gällande kunskap och faktiskt beteende 

beträffande matlagning. Alla undersökta hade haft hemkunskapsundervisning men generellt 

svarades det mycket diffust om vilka kunskaper de fått därifrån. Vissa nämnde att de lärt sig 

tallriksmodellen på hemkunskapen, andra nämnde näringsämnen men det var mycket 

övergripande kunskaper.29   

 

                                                 
27 Information om samtliga kurser finns i uppsatsförfattarens ägo. 
28 Martin Hytting <martin.hytting@ultra.se> IT-programmet, <http://www.johnbauer.nu/> (Acc. 2007-02-13).  
29 Cream Contemporary Communication, Ungdomars kunskap om, attityder till och faktiskt beteende avseende 
mat, hälsa och livsmedelssäkerhet: En kvalitativ undersökning av Cream Contemporary Communication, 
(Uppsala: Livsmedelsverkets repro, 2001).    
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2.3.2. Skolelevers kunskap om kost samt deras verkliga beteenden 

En pilotstudie kallad PRESTO- Prevention Study of Obesity utförd på skolelever i tio- till 

tolvårsåldern i Österrike startades för att försöka få svar på ett antal frågor som bland annat 

rörde barnens kunskaper om hälsa och om dessa kunde förändras med ett skolprojekt. 260 

barn deltog i studien och 231 barn tillhörde en kontrollgrupp. Ett team bestående av läkare, 

psykologer, dietister och experter inom fysisk aktivitet utförde tillsammans med skolläkare i 

studiens början medicinska undersökningar av barnen. Barnens kunskaper om kost samt deras 

matvanor undersöktes genom en flervalsenkät och en tre dagars matdagbok. En 

familjeanamnes gjordes också för att kunna fastställa bakgrundsfaktorer. Den aktion som 

sedan utfördes innebar elva lektioner om kost och hälsa som för varje klass fördelades på 

entimmes pass en gång per vecka. Lektionerna hölls av lärarna på skolan. Projektet avslutades 

med att en idétävling om kost, fysisk aktivitet och hälsa anordnades för eleverna. Projektet 

utvärderades både på kort och på lång sikt, fjorton veckor respektive tio månader. 

Utvärderingen som utfördes innan aktionen startade visade på låg kunskap om kost och dåliga 

matvanor hos de medverkande. Efter aktionen visade utvärderingen en signifikant ökning i 

kunskap jämfört med kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad i kunskap kunde ses mellan 

killar och tjejer eller mellan normalviktiga och överviktiga elever. Efter aktionen 

konsumerade eleverna mindre onyttig mat, men en signifikant skillnad fanns endast hos de 

normalviktiga eleverna. Denna skillnad sågs både på kort och på lång sikt. BMI hos de 

överviktiga barnen förbättrades inte av projektet, varken på kort eller på lång sikt. Dock gav 

medverkandet i projektet en ökad motivation till ämnet hälsa vilket kunde ses på lektionerna 

men framförallt i tävlingen där idéer skulle skapas. Utvärderingen av projektet visade att de 

flesta elever och lärare ville fortsätta med projektet. Resultaten visar att ett skolprojekt som 

detta kan vara en väg till att informera och motivera barn och ungdomar inom områdena kost, 

fysisk aktivitet och hälsa. 30 

 

2.3.3. Vuxna amerikaners kunskaper om fysisk aktivitet 

En amerikansk studie menar att det krävs flera faktorer däribland kunskap för att förändra ett 

beteende. Kunskap som enda faktor är dock ej tillräckligt för att kunna utföra en 

beteendeförändring. Därför gjordes en undersökning i USA där syftet var att undersöka vuxna 

amerikaners kunskap om hälsa och om dessa var tillräckliga för att skapa hälsovinster. Cirka 

2000 vuxna amerikaner medverkade i en undersökning genom att per telefon svara på tjugo 
                                                 
30 Sabine Dämon, Sabine Dietrich, Kurt Widhalm, “PRESTO- Prevention Study of Obesity: A project to prevent 
obesity during childhood and adolescence”, Acta Paediatrica, 94 (jun2005 supplement 448), pp. 47-48.  
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kunskapsfrågor om fysisk aktivitet. Förutom att svara på kunskapsfrågorna registrerades även 

kön, ålder, ursprung, utbildningsnivå och aktivitetsnivå hos de medverkande för att se om 

skillnader i kunskap fanns mellan dem. Av de tjugo frågorna handlade åtta stycken om 

traditionell fysisk aktivitet, sex stycken om livsstilen med tillhörande fysisk aktivitet och sex 

stycken om ordinering av träning för förbättring av hälsan. De rätta svaren fick faktor ett och 

felaktiga svar fick faktor noll och sedan räknades den sammanlagda summan ut för antal rätta 

svar. Medelvärdet var för samtliga medverkande 16,0 rätt med standardavvikelsen 2,2. De 

medverkande visade sig ha högst kunskap inom de frågor gällande traditionell fysisk aktivitet. 

32 procent av de medverkande visade sig vara tillräckligt aktiva och ingen skillnad i kunskap 

mellan dem och de som inte var tillräckligt aktiva kunde ses. Resultaten visade också att det 

finns en brist på kunskap om de nyare rönen inom fysisk aktivitet och 

träningsrekommendationer. Ingen relation mellan kunskap och verkligt beteende sågs i 

undersökningen. Trots att många amerikaner är medvetna om de fördelar som fysisk aktivitet 

ger, så råder brist på kunskap om hur de skall vara fysiskt aktiva för att uppnå hälsovinster. 

Därmed kom man fram till att kunskap tillsammans med motivation, personligt stöd och 

utbildning om specifika övningar behövs för att kunna påbörja en beteendeförändring och 

uppnå hälsovinster, det räcker inte endast med kunskap.31  

 

För att sammanfatta de tidigare forskningsstudierna som denna uppsats tar upp kan sägas att 

både inom kost och fysisk aktivitet och både i Sverige och i resten av världen är kunskaperna 

om hälsa relativt låga. Hur detta påverkar det verkliga beteendet råder det dock delade 

meningar om. Studien från Österrike visar att eleverna efter ökade kunskaper ändrat sina 

matvanor till att bli nyttigare. Den amerikanska studien som närmare studerat just sambandet 

mellan kunskap och verkligt beteende visar däremot att det inte räcker med endast kunskap 

för att kunna genomgå en beteendeförändring utan flera andra faktorer såsom motivation och 

personligt stöd krävs också. Inte heller den svenska studien visar något samband mellan 

kunskap och verkligt beteende.  

 

Inom denna uppsats har endast gymnasieelevers kunskaper om hälsa och inte deras beteenden 

undersökts. I diskussionen behandlas dock huruvida elevernas kunskaper påverkar det 

verkliga beteendet eller inte. 

                                                 
31 James R. Morrow, Jr., Jeanette A. Krzewinski-Malone, Allen W. Jackson, Timothy J. Bungum, Shannon J. 
Fitzgerald, “American Adults’ Knowledge of Exercise Recommendations”, Research Quarterly for Exercise and 
Sport, 75 (Sep2004: 3), pp. 231-237.  
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3. Metod  
3.1. Urval 
På samtliga gymnasieprogram i Sverige är kursen Idrott och hälsa A obligatorisk där några av 

de mål eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs är att inneha kunskap om bland annat 

fysisk aktivitet, ergonomi och stresshantering. Därmed valdes gymnasieelever som 

undersökningsgrupp då de därmed har förutsättningar för att inneha en grundläggande 

kunskap inom hälsa och det är därför intressant att jämföra detta med deras verkliga kunskap. 

En gymnasieskola i den storstadskommun uppsatsförfattaren bor valdes för enkelhetens skull 

då kunskapsproven delades ut personligen. I första hand kontaktades kommunala 

gymnasieskolor med en blandning av olika program, men detta fick modifieras efter hand på 

grund av både brist på intresse hos de tillfrågade skolorna och tidsbrist. Efter en rundringning 

till flertalet gymnasieskolor i kommunen blev det till slut John Bauergymnasiet som tackade 

ja till att medverka. John Bauer gymnasiet finns i en mängd kommuner, men i denna 

undersökning är endast John Bauer gymnasiet i den specifika kommunen medverkande. 

 

3.2. Kunskapsprov (se bilaga 3) 

Då syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka kunskaper om hälsa 

gymnasieelever har, utformades ett prov i form av tjugo kunskapsfrågor där alla frågor 

innehöll fyra svarsalternativ. Endast ett svarsalternativ per fråga var korrekt. Detta 

poängterades extra noga i förklaringsbrevet. Förklaringsbrevet innehöll därutöver information 

till de svarande i form av syftet med kunskapsprovet, hur det skulle fyllas i samt att provet var 

helt anonymt. Den enda personliga information eleverna skulle fylla i var årskurs och 

gymnasieprogram.  

 

Hälsa är ett vitt begrepp där många olika ämnesområden kan tas upp, men kunskapsprovet 

delades upp i tre kategorier, sju frågor om fysisk aktivitet, sju frågor om kost samt sex 

allmänna frågor om hälsa. Frågorna har till viss del utformats utefter kursen Idrott och hälsa 

A. Då fysisk aktivitet är en stor del av kursen är detta en av anledningarna till att den valdes 

som huvudkategori.32 En annan anledning är att uppsatsförfattaren anser att fysisk aktivitet 

har stor betydelse för hälsan. Denna orsak gäller även för ämnesområdet kost. Även 

möjligheten att utforma bra frågor utifrån både svårighetsgrad och förståelse hade betydelse 
                                                 
32  Skolverket, IDH1201- Idrott och hälsa A, 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3201&extraId=
> (Acc. 2007-02-09). 
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för val av kategorier. Inom kategorin allmän hälsa har frågorna utformats så att flera av de 

ämnesområden som Idrott och hälsa A tar upp finns med i kunskapsprovet. Information till 

provfrågorna har fåtts genom litteraturundersökning av de aktuella ämnesområdena. I slutet 

av provet fanns även plats för eleverna att fylla i egna kommentarer. Vid utformningen samt 

utdelningen av provet användes namnet enkät, men detta ändrades efteråt till att kallas 

kunskapsprov då uppsatsförfattaren anser detta vara en bättre benämning.  

 

3.3. Tillvägagångssätt 
Litteratursökning har gjorts i bibliotekets hyllor, från databaser och direkt från nätet, både för 

att få fram bakgrundsfakta och som hjälp för att utforma provfrågor.  

 

Efter utförandet av kunskapsprovet skickades det genom en kontakt ut till en testgrupp 

bestående av femton gymnasieelever i årskurs ett på en gymnasieskola i samma kommun som 

den deltagande skolan ligger i. Dessa fick svara på frågorna och sedan skriva kommentarer till 

vad de tyckte om testet, dess frågor och svarsalternativ. När testpersonernas svar granskats 

reviderades provet utifrån bland annat deras kommentarer.  

 

Kontaktpersonen på den deltagande gymnasieskolan meddelade samtliga lärare på skolan om 

undersökningen och när provutdelningen skulle komma att äga rum. Det slutliga 

kunskapsprovet lämnades personligen till expeditionen på gymnasieskolan. Sedan såg den 

expeditionsansvarige tillsammans med några lärare till att den blev utdelad, ifylld samt 

inlämnad igen av eleverna vid samma tillfälle. Elevernas ifyllande av provet övervakades av 

någon i personalen på skolan för att i möjligaste mån undvika fusk såsom samarbete mellan 

eleverna. Senare samma eftermiddag hämtades proven personligen av uppsatsförfattaren.  

 

Efter att proven blivit insamlade fördes samtliga resultat från dem in i Excel och i 

statistikprogrammet SPSS version 13.0 för Windows. Därefter analyserades resultaten. I de 

tabeller det varit nödvändigt har de olika gymnasieprogrammen fått benämningen 3 för 

entreprenörsprogrammet, 4 för IT-mediaprogrammet och 5 för IT-programmet. De rätta 

svaren från kunskapsprovet har fått faktorn 1,00 och fel svar 0,00.  

 

Ett reliabilitetstest (Cronbachs alpha) och ett korrelationstest utfördes i SPSS för 

kunskapsprovet som helhet, för att ta reda på hur pålitliga frågorna och testet som helhet var. 
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Det vill säga skulle ett nytt utförande av detta test påvisa samma resultat som här fåtts och går 

det därmed att dra generella slutsatser utifrån svaren på kunskapsprovet. Korrelationstestet 

kan också visa om ett samband finns mellan en eller flera frågor, samt slutsumman. Det vill 

säga om den svarande har rätt på fråga fem exempelvis har den också ha rätt på fråga sex och 

har den svarande exempelvis rätt på fråga elva så finns ett samband med dess totala 

slutsumma. Resultaten av det utförda reliabilitetstestet gjorde att ett nytt index utformades. 

Detta index representerar en sammanfattande kunskap om hälsa med åtta frågor från samtliga 

ämnesområden från det ursprungliga provet. Utifrån det nya indexet skapades sedan nya 

resultat. Efter utförandet av reliabilitets- och korrelationstest granskades samtliga frågor var 

och en för sig för att tydliggöra i vilka av frågorna en högre andel av eleverna svarat rätt 

respektive fel och därmed inom vilka områden kunskapen var som högts respektive lägst.  

 

3.4. Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Innehållsvaliditet används vid 

kunskapstest för att mäta om testet motsvarar det område som skall mätas det vill säga hur väl 

korrelerar resultatet på testet med det resultat som ett test med alla möjliga frågor inom 

samma område skulle ge.33 När validiteten skall prövas är kunskapsprovet en viktig del i 

bedömningen. Syftet var att mäta gymnasieelevers kunskaper om hälsa och undersöknings-

gruppen var just gymnasieelever. Ett kunskapsprov användes som mätinstrument då syftet var 

att mäta kunskaper. Då hälsa är ett vitt begrepp kan det vara svårt att med endast tjugo 

kunskapsfrågor få en klar bild över hur kunskapen om hälsa ser ut bland de svarande. Flertalet 

områden inom hälsa har i detta arbete valts bort vilket minskar validiteten för provet som en 

mätning av kunskapen inom området hälsa i stort då ej alla områden finns med. Huruvida det 

kunskapsprov som användes verkligen mäter kunskap det vill säga reliabiliteten för 

kunskapsprovet var dock låg. Då ett av syftena med arbetet var att mäta reliabilitet på det 

kunskapsprov som använts kan det läsas mer om reliabiliteten under 4.4.  

 

3.5. Avgränsning 
På grund av den tidsram och den omfattning detta arbete består av har endast en 

gymnasieskola valts att medverka i undersökningen. Skolan har cirka 300 elever, men då 

årskurs tre var på praktik den vecka provet delades ut är endast årskurs ett och två deltagande 

i undersökningen.  

                                                 
33 WIKIPEDIA- den fria encyklopedin, <Validitet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet> (Acc.2007-03-16).    
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Endast gymnasieprogram och årskurs har registrerats hos de deltagande och därmed har ingen 

hänsyn tagits till andra faktorer som kan påverka elevernas kunskap om hälsa såsom familje- 

och/eller idrottsbakgrund.    

 

Endast den teoretiska delen av begreppet kunskap har behandlats för att studien annars skulle 

bli alltför stor om även den praktiska kunskapen om hälsa inkluderades.  

 

3.6. Bortfall 
Av sammanlagt cirka 300 elever på skolan var 219 medverkande i undersökningen då årskurs 

tre var ute på praktik. 123 elever går i årskurs ett och 96 elever i årskurs två. Av de 

medverkande 219 eleverna svarade 141 personer på provet (64,5 %), vilket innebär ett externt 

bortfall på 78 personer. Av de svarande gick 76 av eleverna i årskurs ett och 65 elever i 

årskurs två.  Det interna bortfallet bestod av 49 svar och dessa var utspridda både bland 

eleverna och bland de olika frågorna i provet. För att undvika feltolkningar i resultaten har 

samtliga elever med minst ett internt bortfall uteslutits ur resultatberäkningarna av 

medelvärden. Detta för att deras totalsumma inte ger säkra resultat då inte alla frågor 

besvarats. Det vill säga om en elev hade tolv rätta svar av arton besvarade frågor samt två 

bortfall kan dess totalsumma antingen vara tolv, tretton eller fjorton rätt av tjugo då svaren på 

de bortfallna frågorna kan vara antingen rätt eller fel. Att bortse från det interna bortfallet och 

endast räkna med de besvarade frågorna blir inte heller helt rätt eftersom förutsättningarna då 

inte blir detsamma vid beräkning av medelvärdet för dem med tjugo besvarade frågor jämfört 

med dem med endast arton besvarade frågor och deras resultat för medelvärdet kan därför inte 

räknas samman med varandra. Genom att endast ta med de elever som svarat på samtliga 

frågor har resultaten av medelvärden beräknats utifrån 109 elever, 59 i årskurs ett och 50 

elever i årskurs två. De andra resultaten är dock beräknade på 141 personer.   

 

3.6.1. Bortfallsanalys 

Vid analysering av bortfallet i denna undersökning har uppsatsförfattaren utgått från liknande 

förhållanden som bör råda vid en enkätundersökning, då kunskapsprovet behandlats och 

delats ut som en enkät, gällande bland annat anonymitet. Vid utförandet av en enkät får man 

räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent och en bortfallsanalys bör göras.34 

Ett externt bortfall på tio procent är något man alltid räknar med och som kan bero på 

                                                 
34 Jan Trost, Enkätboken, 2.ed. (Lund: Studentlitteratur, 2001), p. 118.  
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sjukdom och liknande. Denna undersökning gav som nämnts ovan en svarsfrekvens på 64,5 

procent, men när eleverna med interna bortfall tagits bort har resultaten beräknats på 49,8 

procent vilket egentligen är en för låg svarsfrekvens. Därmed har heller inga direkta slutsatser 

dragits utifrån resultaten utan resultaten kan endast ses som tendenser på den undersökta 

skolan. Det externa bortfallet på 35,5 procent kan bero på en rad olika faktorer. Utöver 

sjukdom kan av olika orsaker, bland annat skolkning, en del elever ha varit frånvarande under 

dagen då undersökningen gjordes. En del elever kan även ha låtit bli att fylla i respektive 

lämnat in proven av olika anledningar; bland annat brist på intresse, motivation eller liknande. 

Bortfall fanns i samtliga klasser, men annars finns ingen information om de ickesvarande, 

vilket innebär en osäkerhet gällande representativiteten hos bortfallet. Det kan vara de elever 

med lägst kunskap som varit frånvarande eller som valt att inte fylla i kunskapsprovet. Det 

skulle även kunna vara tvärtom, men detta anser uppsatsförfattaren vara mindre troligt. Det 

går därmed inte att vara säker på om de elever som inte svarat på kunskapsprovet hade gett ett 

annat resultat åt det ena eller andra hållet om de varit medverkande. Direkta slutsatser går 

därmed inte att dra vare sig för gymnasieelever i stort över hela landet eller för den 

undersökta skolan då frågetecken finns runt representativiteten hos de svarande.  

 

Det interna bortfallet som var utspritt bland de olika frågorna och bland eleverna kan bero på 

olika faktorer. Att en viss fråga kändes för svår, var dåligt formulerad och därmed kunde 

missuppfattas eller att eleven helt enkelt glömt att fylla i en viss fråga kan vara några av 

orsakerna till det interna bortfallet. Att inget eller flera av svarsalternativen kändes passande 

kan också vara en orsak till att frågan ej besvarats. Vid fråga fem, sex, sexton och nitton (se 

bilaga 3) fanns svarsalternativet ”samtliga ovanstående svarsalternativ”. Detta kan ha 

missuppfattats av eleverna då flera vid denna fråga kryssat i mer än ett svarsalternativ vilket 

därmed har lett till ett bortfall i resultaten.       
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4. Resultat 
Resultaten börjar med en genomgång av elevernas kunskap inom ämnet hälsa utifrån de 

insamlade kunskapsproven i fullständighet, först för områdena fysisk aktivitet, kost och 

allmän hälsa var för sig och sedan tillsammans. Därefter kommer en reliabilitetstestning av 

provet som helhet, vilken följs av en genomgång av samtliga provfrågor och en 

korrelationsberäkning. Reliabilitetstestet visar att kunskapsprovet som helhet med samtliga 

tjugo frågor inte var tillräckligt reliabel (se tabell 2). Därför skapades ett nytt index som gav 

nya resultat med en högre reliabilitet och dessa presenteras sist i resultatdelen.  

 

4.1. Genomgång av elevernas kunskap om hälsa  
Medelvärdet för samtliga elever låg på 11,61 antal rätt av tjugo möjliga på kunskapsprovet, 

med standardavvikelsen 2,89 (se tabell 1). 

 
Tabell 1- Medelvärde och standardavvikelse för samtliga elever 

Årskurs Mean N Std. Deviation
1 11,81 59 2,35 
2 11,36 50 3,43 

Total 11,61 109 2,89 
 

 

4.1.1. Kunskap inom fysisk aktivitet 

Andelen elever som svarade rätt på de sju frågorna om fysisk aktivitet skilde sig mellan som 

lägst 25 procent på fråga ett till som högst 87 procent på fråga två (se bilaga 5). En elev hade 

samtliga rätt på frågorna gällande fysisk aktivitet, medan tre elever hade ett rätt.35 Detta visar 

att kunskapen om fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan eleverna. Även kunskapen mellan de 

olika frågorna skiljer sig åt bland eleverna. De frågor som tar upp området idrott och vad som 

fysiologiskt händer i kroppen, fråga två och fyra var de frågor där flest elever svarat rätt. De 

frågor som mera rör området folkhälsa, fråga ett och sex var de frågor med lägst antal rätta 

svar.  

                                                 
35 Data finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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4.1.2. Kunskap inom kost 

Andelen elever som svarade rätt på de frågor som handlade om kost spred sig från 39 procent 

på fråga nio till 85 procent på fråga elva. Sex elever hade samtliga rätt på frågorna om kost 

och 37 elever hade sex rätta svar. Fyra elever hade inga rätt alls. De frågor med lägst antal 

rätta svar var de frågor som rör intag av järn, fett och vatten.  

 

4.1.3. Kunskap inom allmän hälsa 

På de allmänna frågorna om hälsa som bland annat tog upp stress, rökning och livräddning 

bestod andelen rätta svar av från 34 procent på fråga sexton om rökning, till 59 procent på 

fråga femton som handlade om sömnen. En elev hade alla rätt medan fyra elever hade noll 

rätt. Endast fråga femton och fråga tjugo innehöll fler antal rätta svar än felaktiga. På de 

resterande frågorna hade flertalet elever svarat fel.   

 

4.1.4. Generell kunskap om hälsa (se bilaga 5) 

De frågor inom området fysisk aktivitet där flertalet elever svarade rätt handlade framförallt 

om träning (fråga två-fyra) såsom muskler och stretching medan de frågor som mer handlade 

om allmänna rekommendationer och hur fysisk aktivitet påverkar hälsan (fråga ett och sex) 

var de frågor där flest elever svarade fel. Inom området kost var det endast vid frågan om 

järnintag (fråga nio) som en betydande större andel elever svarade fel än de elever som 

svarade rätt. Vid resterande frågor svarade antingen en större andel av eleverna rätt eller så 

var svarsfrekvensen relativt jämn mellan antal rätta och antal felaktiga svar, där högst andel 

rätta svar kunde ses vid fråga tio och elva, rörande grönsakers näringsinnehåll respektive 

vitamin D och Kalciums främsta uppgifter. Av de sex frågorna inom området allmän hälsa 

kunde ingen fråga påvisa en högre andel rätta svar bland eleverna. Frågorna om sömn, 

sexualkunskap, ergonomi samt stress (fråga femton, sjutton, nitton samt tjugo) gav en relativt 

jämn fördelning mellan antal rätta och antal felaktiga svar. Vid fråga sexton och arton rörande 

tobak samt första hjälpen svarade en högre andel elever fel på frågan.  

 

Detta visar en tendens till en högre kunskap inom kost än inom de andra områdena hos de 

svarande då de frågor där en större andel elever svarade rätt (fråga åtta-tolv) tillsammans med 

de frågor där skillnaden mellan antal rätt och antal fel var liten (fråga tretton och fjorton) var 

fler inom kostområdet än inom de andra områdena.    
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4.2. Jämförelse mellan årskurs ett och årskurs två 
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 Figur 1- Medelvärde för antal rätt för de olika årskurserna 

 

Medelvärdet för eleverna i årskurs ett låg på 11,81 antal rätt med en standardavvikelse på 2,35 

(se figur 1).  För eleverna i årskurs två låg medelvärdet på 11,36 med en standardavvikelse på 

3,43. Då medelvärdestalen för de olika årskurserna är nästan identiska kan inga skillnader ses 

mellan de olika programmen.  

 

4.3. Jämförelse mellan de olika gymnasieprogrammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figur 2- Medelvärde för antal rätt för de olika gymnasieprogrammen 
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Medelvärdet för samtliga elever på entreprenörsprogrammet både årskurs ett och årskurs två 

låg på 12,46 med en standardavvikelse på 2,56 (se figur 2). På IT-mediaprogrammet var 

medelvärdet 11,63 med standardavvikelsen 2,39. För eleverna på IT-programmet låg 

medelvärdet på 10,75 med en standardavvikelse på 3,45. Då medelvärdestalen är i det 

närmaste desamma kan inga direkta skillnader ses mellan de olika programmen, men dock 

kan en tendens urskiljas åt en högre kunskap hos eleverna på entreprenörsprogrammet.  

 

4.4. Reliabilitetstestning av kunskapsproven 

Hela kunskapsprovet med dess tjugo frågor uppnår en reliabilitet på 0,525 (se tabell 2), vilket 

innebär att osäkerheten i ett enskilt resultat är relativt stort. Därför har vissa frågor plockats 

bort ur provet och därmed gett det färre komponenter för att försöka ge det en högre 

reliabilitet. När åtta frågor återstår av det ursprungliga kunskapsprovet, fråga fyra-sex, åtta, 

tio-tolv samt nitton uppgår reliabiliteten till 0,669 (se tabell 3). De återstående frågorna har 

skapat ett nytt index som benämnts ”Sammanfattande kunskap om hälsa” och som innehåller 

frågor från samtliga ämnesområden som det ursprungliga provet tog upp. Utifrån detta index 

har nya resultat framkommit. (Se under 4.5)  

 
Tabell 2- Reliabilitetsvärde för kunskapsprovet  
Cronbach's Alpha N of items 

 0,525 20 
 

Tabell 3- Reliabilitetsvärde för ”Sammanfattande kunskap” 
Cronbach's Alpha N of items 

0,669 8 
 
   

4.4.1. Genomgång av samtliga kunskapsprovfrågor (för prov med rätta svar, se bilaga 

4) 

Fråga 1. Flertalet elever har valt svarsalternativ ett, att man bör vara fysiskt aktiv 2-

3ggr/vecka i minst 60minuter/gång36 Då svarsalternativ tre är rätt svar har därmed ett större 

antal elever svarat fel. Uppsatsförfattaren tror att detta kan bero på att många tror att fysisk 

aktivitet och träning är samma sak.37 Då vikten av vila mellan träningspass ofta påpekas anser 

många att det räcker med att träna/vara fysiskt aktiv endast två till tre gånger i veckan då de 

har hört att träning inte behöver utföras varje dag. Därmed antas svaren vara fördelade som de 
                                                 
36 Data finns i uppsatsförfattarens ägo. 
37 Camilla Bergholm <camilla.bergholm@adm.oru.se> Fysisk aktivitet- en definition, 2006-11-20, 
<http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____21919.aspx> (Acc.2007-03-03).  
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är med flest svarande på det alternativ som innefattar 2-3ggr i veckan. Av samma orsak anses 

därför svarsalternativ fyra ej vara populärt och endast tre personer har valt detta alternativ. 

  

Fråga 2. 122 elever har svarat rätt på frågan om varför man bör stretcha. 38 Svarsalternativ tre 

och fyra har endast fyra respektive två elever valt, vilket kan bero på elevernas kunskaper om 

att stretching är bra. Eftersom stretching ofta utförs efter ett träningspass där mjölksyra kan ha 

uppstått och mjölksyran oftast hinner försvinna under den tid stretchingen tar, kan 

uppfattningen finnas att det är stretchingens förtjänst att mjölksyran försvinner. Detta kan vara 

orsaken till att flera elever valt svarsalternativ två.    

 

Fråga 3. De flesta elever vet vad som händer med musklerna när man slutar träna. Flera har 

dock valt andra svarsalternativ än det rätta. Endast en har valt svarsalternativ fyra att 

ingenting alls händer. Detta kan tyda på att eleverna vet att något händer med musklerna när 

man slutar träna, men de är dock inte säkra på exakt vad det är som händer.  

 

Fråga 4. Flertalet elever har svarat rätt på frågan om hur man på bästa sätt tränar 

vadmusklerna. Av dem som svarat fel sprider sig svaren mellan de resterande alternativen, 

vilket innebär att samtliga svarsalternativ kan ses som lika attraktiva.  

 

Fråga 5. Högst svarsfrekvens har det rätta alternativet i frågan om vilka aktiviteter som 

innebär fysisk aktivitet. Svarsalternativ två har endast två svarande valt, vilket troligtvis beror 

på att många inte anser klippning av gräsmattan som fysisk aktivitet av samma orsak som i 

fråga ett, att fysisk aktivitet ofta förväxlas med ordet träning, som innebär att det finns en 

målsättning att öka sin prestationsförmåga. 39   

 

Fråga 6. Svarsalternativ tre har endast tre elever valt i frågan om minskad risk för vissa 

sjukdomar i samband med fysisk aktivitet. Detta kan visa på att eleverna vet att fysisk 

aktivitet är bra för att minska risken att drabbas av vissa sjukdomar. Dock är de osäkra på 

vilka sjukdomar som faktiskt kan påverkas.  

 

                                                 
38 Data finns i uppsatsförfattarens ägo. 
39 Camilla Bergholm <camilla.bergholm@adm.oru.se> Fysisk aktivitet- en definition, 2006-11-20, 
<http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____21919.aspx> (Acc.2007-03-03). 
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Fråga 7. I frågan om vilken puls som bör nås för att få konditionsträning har svar ett endast 

sex svarande. Detta kan bero på att de flesta vet att konditionsträning är pulshöjande och 

många upplever att pulsen slår fort och därför bör inte 20-40 procent av maxpulsen räcka. 

Därmed kan det första svarsalternativet anses relativt oattraktivt. En jämn spridning kan ses 

mellan de resterande svaren, där svarsfrekvensen är högst på det rätta svaret. 40 

 

Fråga 8. I frågan om vilka näringsämnen som ger energi kan en liten spridning bland svaren 

ses där de högsta svarsfrekvenserna finns vid alternativ två och tre. Svarsalternativen är 

relativt lika varandra med delar av svaret medverkande i flera alternativ. Detta kan göra 

frågan lättare att missuppfatta genom bland annat felläsning. Resultaten kan även visa på att 

de olika svarsalternativen är relativt lika attraktiva.    

 

Fråga 9. En jämn spridning mellan samtliga svarsalternativ kan ses i frågan om vilka 

livsmedel som innehåller mest järn. Detta kan visa på att alla alternativ är lika attraktiva och 

inte heller det rätta svarsalternativet verkar vara mer populärt än de andra.  

 

Fråga 10. När det gäller grönsaker och deras näringsinnehåll har flest svarande valt alternativ 

ett, det rätta svaret. Svar tre och fyra har endast fem respektive två elever valt. Orsaken till 

detta kan vara att det finns en uppfattning om vilka grönsaker som inte är de bästa alternativen 

sett ur näringssynpunkt. Däremot är eleverna inte säkra på vilka som är bäst.   

 

Fråga 11. Majoriteten av eleverna har svarat rätt på frågan om vikten av Vitamin D och 

Kalcium. En jämn spridning mellan de resterande alternativen kan ses, vilket visar att dessa 

alternativ kan ses som lika attraktiva.   

 

Fråga 12. En jämn spridning kan ses mellan samtliga alternativ där svarsfrekvensen är högst 

på det rätta svaret vid frågan om vilka livsmedel som innehåller mest kolhydrater. Även inom 

denna fråga kan samtliga svarsalternativ ses som lika attraktiva.   

 

Fråga 13. En relativt jämn spridning kan ses bland svarsalternativen i frågan om fett. Flest 

svarande har dock valt svar två eller fyra, vilket kan bero på att eleverna vet att fett till viss 

                                                 
40 Data finns i uppsatsförfattarens ägo.  
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del är nyttigt. Däremot är de inte säkra på varför fett är bra för kroppen eller hur mycket fett 

man bör äta.  

 

Fråga 14. En relativt jämn spridning kan ses mellan de olika alternativen i frågan om vatten. 

41 Flest svarande har valt alternativ två och tre vilket troligtvis beror på att svar ett och fyra är 

två ytterligheter som många antagligen sållar bort vid svarandet. Detta kan leda till att frågan 

ses som en tre- eller rentav tvåvals fråga.   

 

Fråga 15. I frågan om sömn har svarsalternativ tre endast sju svarande valt. Mellan de 

resterande tre alternativen finns en jämn spridning. Detta kan bero på att alternativ tre ej ses 

som ett attraktivt val.  

 

Fråga 16. En relativt jämn spridning mellan samtliga svar kan ses i tobaksfrågan. 

Svarsfrekvensen är högre på svarsalternativ fyra än på alternativ tre, det rätta svaret. Detta kan 

bero på att de flesta vet att det är farligt att röka. De flesta vet också att cigaretter innehåller 

nikotin. Dock kanske de inte vet vad nikotinet egentligen gör med kroppen och varför det är 

farligt. En vanlig uppfattning kan vara att det är nikotinet i cigaretten som orsakar de 

sjukdomar rökare kan drabbas av.  

 

Fråga 17. I sexualkunskapsfrågan har endast tre elever valt svar ett. Mellan resterande svar 

finns en jämn spridning. Detta kan bero på att många anser alternativ ett som uteslutet vilket 

gör frågan till en trevalsfråga.  

 

Fråga 18. En jämn spridning kan ses mellan alla alternativ i frågan om första hjälpen. Detta 

kan bero på att svarsalternativen är lika varandra och därmed kan det vara svårt att veta exakt 

vilket svar som är rätt. Felläsningar kan även förekomma.  

 

Fråga 19. Även i frågan om ergonomi kan en jämn spridning ses mellan svarsalternativen, 

vilket kan bero på att alternativen ses som lika attraktiva.  

 

Fråga 20. I stressfrågan har svarsalternativ två endast sex svarande. De resterande svaren är 

fördelade mellan de olika alternativen med den högsta frekvensen vid svar tre, det rätta svaret. 

                                                 
41 Data finns i uppsatsförfattarens ägo.  
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Orsaken till att så få valt alternativ två kan bero på att de flesta vet/anser att stress är negativt i 

någon form, då detta är något som regelbundet rapporteras i samhället.  

 

Samtliga frågor där de svarande anser att ett eller flera svarsalternativ är mindre attraktiva 

eller rentav uteslutande som det rätta svaret blir därmed till frågor med tre- eller rentav 

tvåvalsfrågor. Detta kan göra att en större andel av dem som svarat rätt kan bero på slumpen 

än för de frågor där alla fyra svarsalternativ anses lika attraktiva. Om andra svarsalternativ 

hade funnits kan svaren ha sett annorlunda ut och detta är något att ha med i beräkningen vid 

analyseringen av resultatet.   

 

Vid de frågor där spridningen är jämn mellan samtliga svar kan detta bero på olika faktorer. 

Dels kan det innebära att kunskapen inte finns hos eleverna eller att frågan är svår att förstå 

samtidigt som alla svarsalternativ är lika attraktiva. 

 

Vid fråga fem, sex, sexton och nitton fanns svarsalternativet ”samtliga ovanstående 

svarsalternativ”. Det kan ha missuppfattats av eleverna då flera vid denna fråga kryssat i mer 

än ett svarsalternativ vilket har lett till ett internt bortfall. Dessa frågor är även de som 

innehåller flest bortfall. 

För att sammanfatta det hela kan sägas att de flesta frågor och tillhörande svarsalternativ har 

visat sig vara relativt bra utformade, men att somliga frågor och/eller svarsalternativ bör ha 

formulerats på ett annat sätt för att ge ett mer tillförlitligt resultat.     

 

4.4.2. Korrelation 

Samband kan ses mellan flera av frågorna i kunskapsprovet.42 Även samband mellan vissa av 

frågorna och totalsumman kan ses, vilket innebär att om den svarande har rätt på en viss fråga 

så har den även en högre totalsumma än någon som inte har rätt på den frågan.  

 

4.5. Resultat utifrån index ”Sammanfattande kunskap” 
Ett nytt index med åtta frågor som representerar en sammanfattande kunskap över samtliga 

ämnesområden inom begreppet hälsa utformades. Medelvärdet för samtliga elever för det nya 

indexet var 5,64 antal rätt av åtta möjliga med en standardavvikelse på 1,87.43  

 
                                                 
42 Data finns i uppsatsförfattarens ägo. 
43 Ibid.   

 25



4.5.1. Jämförelse mellan årskurs ett och årskurs två 
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                     Figur 3- Medelvärde för de olika årskurserna utifrån indexet ”Sammanfattande kunskap” 
 

 
Medelvärdet för eleverna i årskurs ett låg på 5,61 antal rätt med en standardavvikelse på 1,64 

(se figur 3).  För eleverna i årskurs två låg medelvärdet på 5,68 med en standardavvikelse på 

2,12. Då medelvärdestalen vid denna uträkning är i stort sett desamma kan inga skillnader ses 

mellan årskurs ett och årskurs två.  

 

4.5.2. Jämförelse mellan de olika gymnasieprogrammen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figur 4- Medelvärde för de olika gymnasieprogrammen utifrån indexet ”Sammanfattande 
kunskap” 
 
 
Medelvärdet för samtliga elever på entreprenörsprogrammet både årskurs ett och årskurs två 

låg på 6,29 antal rätt med en standardavvikelse på 1,55 (se figur 4). På IT-mediaprogrammet 

var medelvärdet 5,71 antal rätt också med standardavvikelsen 1,55. För eleverna på IT-
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programmet låg medelvärdet på 4,94 antal rätt med en standardavvikelse på 2,23.  En tendens 

kan ses att eleverna på entreprenörsprogrammet innehar en högre kunskap om hälsa än de 

andra programmen. Dock är inte skillnaderna så stora att några klara skillnader kan urskiljas.  
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5. Diskussion 
På grund av den tidsomfattning detta arbete innebär har diskussionen endast skrapat på ytan 

gällande kunskap och vad det har för inverkan på folkhälsan. Det är ett medvetet val att en 

mängd aspekter som skulle kunna diskuteras har valts bort.  

 

5.1. Resultat  

5.1.1. Brist på kunskap 

Att resultaten visade en överlag relativt låg kunskap om hälsa precis som tidigare studier 

också visat (se 2.3. tidigare forskning) gjorde mig inte helt förvånad. Att folk ute i samhället 

inte innehar kunskap i hälsa tror jag många som arbetar inom idrotts- och hälsoområdet är 

medvetna om. Dock trodde jag att de ungdomar som undersöktes skulle ha en högre kunskap 

än vad resultaten visade, då skolan som undersöktes hade en hälsoprofil och därmed arbetar 

för ökad hälsomedvetenhet. Vad bristen på kunskap beror på har många orsaker där bland 

annat media kan ha en del i det hela. Det publiceras dagligen mer eller mindre vetenskapliga 

artiklar om vad som bör göras för att förbättra sin hälsa. Inte sällan är dessa råd 

motsägelsefulla och det är därmed svårt att veta vilka som är sanna eller inte. Det publiceras 

många ”myter” om hälsa som ger läsarna ”falsk information” och detta kan vara en av 

orsakerna till att vissa frågor från provet har en högre svarsfrekvens på de felaktiga svaren än 

på de rätta. En annan orsak och som nämnts tidigare kan kunskap påstås ha sin början i 

vardagen och individens vanor. Därmed kan bakgrundsfaktorer såsom familjen ha stor 

betydelse för en individs kunskaper om hälsa.  

 

5.1.2. Bakgrundsfaktorer som kan påverka resultatet 

Att skillnaderna i kunskap om hälsa mellan eleverna är stor kan konstateras, precis som 

tidigare forskning om elevers kunskaper om kost också konstaterat. Detta kan bero på en rad 

olika faktorer bland annat familje- och/eller idrottsbakgrund. Dessa har dock inte registrerats i 

detta arbete och därmed har heller ingen hänsyn tagits till detta. Vilken bakgrund eleverna har 

är något som uppsatsförfattaren tror har stor betydelse för deras kunskaper inom 

hälsoområdet. Om föräldrarna har en hög kunskap om vad som är bra för hälsan och överför 

detta till sina barn, har de troligtvis en högre kunskap än de elever vars föräldrar inte innehar 

en kunskap inom området. Även idrottsbakgrunden kan ha stor betydelse för elevernas 

kunskaper. De ungdomar som idrottar på fritiden framförallt de som tränar och tävlar på en 

högre nivå har oftast högre insikt i vad de bör göra för att kunna prestera bättre. Ofta 
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innefattar det även vad som förbättrar hälsan, men inte alltid. Ibland kan idrotten istället ge 

ungdomar ”falskt” fakta om vad som är bra eller dåligt för hälsan exempelvis att fett bör 

undvikas helt och att ju mer man tränar desto bättre är det för hälsan. 

 

Då samtliga elever läser eller har läst kursen Idrott och hälsa A där flera av de områden som 

kunskapsprovet tog upp belyses kan tänkas att åtminstone dessa frågor borde kunna besvaras 

med rätta svar av eleverna. Årskurs ett har dock ännu inte läst kursen, och kunde därmed ha 

haft sämre resultat än eleverna i årskurs två, men inga skillnader kunde ses mellan 

årskurserna. En orsak till att en tendens kan ses åt en högre kunskap inom 

entreprenörsprogrammet jämfört med de andra programmen har inte hittats. De kurser som 

skiljer detta program från andra program innefattar företagsekonomi och handel bland annat 

och borde inte påverka elevernas kunskaper om hälsa.  

 

5.1.3. Skillnad i kunskap mellan de olika ämnesområdena  

Att en skillnad i kunskap mellan de olika ämnesområdena samt mellan de olika frågorna 

kunde ses var ingen överraskning. Att skillnaderna såg ut som de gjorde stämde dock inte 

riktigt överens med vad jag själv trott. Då, som sagts tidigare, Idrott och hälsa A är en 

obligatorisk kurs för samtliga gymnasieelever och frågorna till viss del utformats efter denna 

kurs trodde jag att en större andel elever skulle svara rätt på dessa frågor. Men resultaten visar 

precis tvärtom att den högre kunskapen finns inom kostområdet. Vad detta beror på vet jag 

inte. En orsak kan vara att det i media ofta talas om vad man ska äta och vad man ska undvika 

och kunskapen därmed snappats upp därifrån, men som jag tidigare nämnt anser jag att media 

ibland ger motsägelsefulla råd om hur man skall förbättra sin hälsa och därför kan inte denna 

orsak förklara den högre kunskapen inom kost. Eleverna skall för att få godkänt i kursen 

Idrott och hälsa A på gymnasiet kunna ge exempel på kostens betydelse för hälsan. Detta 

innebär att kost till viss del tas upp i kursen (se bilaga 2). I fråga elva samt till viss del i fråga 

tretton frågas det om detta. De andra frågorna diskuterar dock inte kostens betydelse för 

hälsan utan där ligger istället näringsämnen i fokus och detta är inte något som tas upp i 

idrotts- och hälsakursen. Det kan också bero på elevers tidigare kurser i skolan bland annat 

hemkunskapen som lär ut en del om näringsämnen. Självklart kan även utformningen av 

frågor och svarsalternativ i kunskapsprovet leda till att resultaten ser ut som de gör.  

 

Att en högre andel elever svarade rätt på de frågor som rörde träning i jämförelse med de 

frågor som tog upp fysisk aktivitet i allmänhet tror jag kan bero på att jag av egen erfarenhet 
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upplevt att det i skolan talas betydligt mer om träning, muskler och liknande. Dock är jag 

medveten om att så inte alls behöver vara fallet utan det är endast av egen erfarenhet jag 

nämner detta. Idrotten kan dock också spela en viktig roll till denna skillnad i kunskap och här 

anser jag sannolikheten vara större att det diskuteras mer om träning än om allmänna 

rekommendationer. Troligtvis samtalar en idrottsklubb med sina medlemmar om träning och 

stretching i större grad än vad de pratar om allmänhetens rekommendationer för att vara 

fysiskt aktiv.   

 

Då ett av målen för kursen Idrott och hälsa A innebär att eleverna skall ha kunskap om samt 

skall kunna tillämpa livräddande första hjälpen är det oroväckande att så få elever svarat rätt 

på frågan om första hjälpen (34 %). Detta behöver inte bero på okunskap utan orsaken kan 

ligga i frågans utformning samt svarsalternativ, eller på att eleverna i årskurs ett ännu inte gått 

igenom detta moment i kursen. En tanke väcks dock till vilken orsaken till okunskapen kan 

vara då samtliga elever i årskurs två har fått samma tillgång till kunskap inom detta område.   

 

5.1.4.  Samband mellan kunskap och verkligt beteende  

Hur sambanden mellan kunskaper och verkligt beteende ser ut råder det delade meningar om. 

Den österrikiska studien (se 2.3.2.) visade att eleverna efter ökade kunskaper direkt 

förbättrade sina matvanor, medan den amerikanska och den svenska studien visade (se 2.3.3. 

respektive 2.3.1.) att inga direkta samband kan ses mellan kunskap och verkligt beteende. 

Definitionen av begreppet kunskap som använts i detta arbete visar en teoretisk och en 

praktisk del inom begreppet kunskap även om den praktiska delen inte undersöktes här. Med 

hjälp av detta vill jag påstå att även om innehav av kunskap inte automatiskt innebär verkligt 

beteende så tror jag däremot att ett samband kan ses mellan okunskap och verkligt beteende. 

Det vill säga de människor som inte vet vad som bidrar till ökad hälsa kan därmed inte heller 

utföra detta. Vad som menas med kunskap i de andra studierna framgår inte och det blir därför 

svårt att närmare undersöka kopplingen mellan kunskap och verkligt beteende, då kunskap 

inte definieras. Vilken inverkan kunskap har på individen och på folkhälsan i stort skulle 

kunna diskuteras betydligt grundligare än gjorts här, vilket som skrivits ovan beror på den tid 

och den omfattning arbetet består av.  
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5.2. Tillvägagångssätt 

5.2.1. Urval 

Vid val av undersökningsgrupp kontaktades i första hand gymnasieskolor med olika program 

för att få en så stor spridning på eleverna som möjligt. Detta fick på grund av tillgängligheten 

sedan modifieras och skolan som till slut valdes har endast tre program varav två av dem med 

inriktning mot IT. Då skolan där undersökningen gjordes är en friskola med en bestämd 

policy som skiljer den från andra gymnasieskolor är den inte lika representativ som kunde ha 

önskats. En annan faktor som minskar representativiteten är den hälsoinriktning som skolan 

har och som innebär att alla elever utöver den obligatoriska kursen Idrott och hälsa A även 

läser Idrott och hälsa B samt Ergonomi. Detta kan göra att eleverna inom denna skola innehar 

en högre kunskap om hälsa än elever på andra skolor som inte erbjuder denna extra utbildning 

i hälsa. Då de ovanstående kurserna förutom Idrott och hälsa A läses i årskurs två på den 

medverkande skolan kan de dock inte ha påverkat resultatet för eleverna i årskurs ett och de 

som går i årskurs två har ännu inte läst klart dessa kurser. Då skolan för övrigt har en 

hälsoinriktning kan tyckas att eleverna på det undersökta gymnasiet ändå borde ha en högre 

kunskap om hälsa än elever på andra gymnasieskolor. Som nämnts i 2.1. innefattar 

hälsoprofilen bland annat en trygg miljö och bra skolmat och det bör inte finnas några direkta 

samband mellan dessa faktorer och graden av hälsokunskap hos eleverna. Om dock andra 

faktorer som påverkar hälsan där ett samband kan ses mellan dessa och graden av 

hälsokunskap också finns på skolan kan detta leda till en högre kunskap hos de undersökta 

eleverna än elever på andra gymnasieskolor utan hälsoinriktning. Om omfattningen samt tiden 

för denna uppsats varit en annan hade en undersökning vid flera gymnasieskolor varit en 

fördel. Detta för att få en bredare bild av och därmed högre representativitet för Sveriges 

gymnasieelever.  

 

Att avgränsningen valdes till endast en gymnasieskola beror på den tidsram och den 

omfattning detta arbete består av. Då årskurs tre på den deltagande skolan var på praktik den 

vecka undersökningen gjordes har även dessa elever valts bort från undersökningen. Tanken 

från början var att undersöka elever från årskurs ett samt årskurs tre för att undersöka 

skillnader mellan de olika årskurserna. Då undersökningen istället har inriktats på årskurs ett 

och årskurs två är skillnaderna mellan dessa grupper inte så stora då årskurs två inte hunnit 

avsluta fler kurser om hälsa än årskurs ett. Precis som diskuterats i bortfallsanalysen hade ett 

mindre bortfall varit önskvärt för att därmed få en bättre representativitet.   
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5.2.2. Kunskapsprov 

Då det var kunskapen hos eleverna som ville undersökas var ett prov med kunskapsfrågor det 

bästa alternativet. Att sedan välja frågor med fasta svarsalternativ gjorde sammanställningen 

av resultatet lättare. Att antalet frågor begränsades till tjugo stycken beror på den tid eleverna 

troligtvis kan tänka sig avsätta för att fylla i kunskapsprovet. Tillräckligt många områden togs 

upp utan att provet blev för långt. Ett för långt prov kan leda till ett större bortfall då de 

svarande inte orkar svara på alla frågor. Förutom det som diskuterats tidigare, om det faktum 

att reliabiliteten för kunskapsprovet som helhet var låg och resultatet därmed är osäkert kan 

valet och formuleringen av frågorna kan givetvis diskuteras. De tre ämnesområdena fysisk 

aktivitet, kost och allmän hälsa tar upp flera faktorer som påverkar hälsan, men självklart 

finns det flera områden som inte tagits upp. Att utforma så bra frågor och svarsalternativ som 

möjligt som är lätta att förstå och därmed ej kan missuppfattas är en av orsakerna till att fysik 

aktivitet, kost och allmän hälsa valts. Social hälsa var ett av områdena som valdes bort då det 

var svårt att formulera förståeliga frågor med tillhörande svarsalternativ till området. Hur 

mycket man än försöker finns det alltid ett problem med prov och enkäter, att frågorna kan 

tolkas på olika sätt av de svarande. Såhär i efterhand kan det tyckas att vissa av frågorna 

borde ha formulerats på ett annat sätt trots att de vid utformningen kändes bra. En annan 

formulering av frågor och/eller svarsalternativ skulle kunna ge annorlunda resultat. De egna 

kommentarer som eleverna fick möjlighet att ge i slutet av kunskapsprovet har även dem visat 

en tendens till att vissa frågor borde ha formulerats på ett annat sätt. Framförallt frågan om 

sexualitet borde ha varit klarare definierad om vad som menas med de olika orden.  

 

Att den praktiska delen av begreppet kunskap valdes bort berodde på omfattningen av detta 

arbete och praktiska skäl. Det hade blivit en betydligt större studie att undersöka elevernas 

praktiska kunskap. Etiska problem hade också kommit in då resultaten utifrån en praktisk 

undersökning blivit mer personliga och anonymiteten inte varit lika lätt att hålla. Om den 

praktiska delen av begreppet kunskap också undersökts kan resultaten ha sett annorlunda ut.  

 

 

5.2.3. Utdelning av prov 

Vid utdelandet av kunskapsprovet var det expeditionen på den tillfrågade skolan tillsammans 

med några lärare som såg till att proven blev utlämnade, ifyllda samt tillbakalämnade vid ett 

och samma tillfälle. I efterhand kan kännas att jag personligen borde ha delat ut proven till 
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eleverna för att på så sätt få mer kontroll över att alla elever fick samma information och 

därmed så lika förutsättningar som möjligt innan ifyllandet. Dock fanns det mesta av den 

information som muntligt skulle ha getts till eleverna om jag delat ut dem personligen 

förklarad så tydligt som möjligt på försättsbladet till provet för att så få missförstånd som 

möjligt skulle uppstå. Då den undersökta skolan ansåg detta vara det lämpligaste sättet att 

utföra kunskapsprovet på, får man som utomstående i bästa möjliga mån anpassa sig efter 

dem.  

 

5.2.4. Påverkande faktorer 

Endast gymnasieprogram och årskurs har registrerats hos de deltagande och därmed har ingen 

hänsyn tagits till faktorer som kan påverka elevernas kunskap om hälsa såsom familje- 

och/eller idrottsbakgrund. Så här i efterhand kan tyckas att en skillnad mellan könen kunde ha 

gjorts, men från början kändes inte det som något att ta fasta på. Att ta hänsyn till andra 

faktorer som kan ha betydelse för resultaten valdes dock bort för att omfattningen av 

undersökningen inte skulle bli alltför stor.  

 

5.2.5. Analysering av resultat 

Att analysera resultaten i Excel och SPSS har gett arbetet en större tyngd, genom att erkänna 

bristerna i kunskapsprovet och därför har nya index skapats som ger resultaten en högre 

reliabilitet. Att presentera två olika resultat utifrån samma kunskapsprov har både sina för- 

och nackdelar. Det kan för läsarna kännas lite rörigt och leda till svårigheter att uppfatta vilka 

resultat man ska gå efter. Eftersom kunskapsprovet gjordes som en helhet och åtta frågor kan 

anses få för att visa några resultat presenteras hela kunskapsprovets resultat trots brister i 

reliabilitet. Resultaten från det nya indexet förevisas för att erkänna bristerna som finns i 

kunskapsprovet som helhet, men att om vissa av frågorna tas bort kan reliabiliteten för 

resultaten ökas och därmed kan ändå vissa slutsatser dras utifrån de funna resultaten. Att 

utföra ett reliabilitetstest av kunskapsprovet innan det delades ut till undersökningsgruppen 

hade varit önskvärt. Orsaken till att så inte gjordes beror på den tidsomfattning detta arbete 

innebar. Att utföra ett reliabilitetstest och därefter ändra frågorna, på nytt reliabilitetstesta 

frågorna och sedan omformulera dem än en gång tills en tillräckligt hög reliabilitet uppnåtts är 

tidskrävande och denna tid fanns inte till förfogande inom detta arbete.  
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6. Slutsats  
6.1. Slutsats 
Att skapa ett kunskapsprov är inte det lättaste. Att få det tillräckligt reliabelt är ännu svårare. 

Det är dock viktigt att kunskapsprovet som används i en undersökning reliabilitetstestas så att 

inga slutsatser dras från ett resultat som inte är helt sant. Det är bättre att erkänna de brister 

som ens undersökning har än att mörka dessa och låta läsarna tro att de resultat som 

presenteras stämmer.  

 

Som resultaten inom denna undersökning och även tidigare forskning visar är kunskapen om 

hälsa generellt relativt låg. Forskning visar olika svar gällande sambanden mellan kunskap 

och verkligt beteende. Vissa menar att kunskap direkt kan påverka beteenden medan andra 

menar att andra faktorer såsom motivation också måste finnas med för att en 

beteendeförändring skall kunna ske. Oavsett vilka samband som finns mellan kunskap och 

verkligt beteende kan det konstateras att folkohälsan är ett stort problem i samhället och något 

måste göras åt det, frågan är vad som bör göras och vem som bör göra det. Är det verkligen 

kunskap det är brist på eller ligger problemet något annanstans?  

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 
Intresset som fanns innan påbörjad undersökning om att ta reda på hur människors kunskaper 

om hälsa ser ut, lever fortfarande kvar. Att närmare granska gymnasielevers kunskaper genom 

att göra en utförligare studie på flera gymnasieskolor, med flera olika gymnasieprogram är 

något som borde utföras för att därmed kunna jämföra elevernas verkliga kunskaper med de 

mål som skall ha uppnåtts inom bland annat kursen Idrott och hälsa A. Något som både 

skolorna i sig och Skolverket borde vara intresserade av.  

 

Det vore även intressant att undersöka vuxna män och kvinnors kunskaper. Att gå ut på 

arbetsplatser och granska deras kunskaper om hälsa kan göra att man där kan göra jämförelser 

mellan män och kvinnor och mellan olika yrkesgrupper. Vad kan civilekonomer, jämfört med 

butiksbiträden eller sjuksköterskor?  

 

Oavsett vilken målgrupp som undersöks kan det vara intressant att, precis som den 

amerikanska studien gjort, jämföra kunskapen hos individen med deras verkliga beteenden. 

Kunskapens verkliga påverkan på individen är en väldigt viktig aspekt som bör studeras 
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närmare, men som endast undersöktes ytligt i detta arbete på grund av tidsbrist. Jag tror dock 

att det finns ett stort behov av att detta studeras grundligt för att veta var satsningen bör ske 

mot en ökad folkhälsa. Om innehav av kunskap inte påverkar individen i dess verkliga 

beteende, varför ska vi då satsa på informationskampanjer? Kanske vore 

motivationskampanjer en bättre idé?  Det kan även vara intressant att vända på det hela och 

istället undersöka vilken inverkan individen har på kunskapen, det vill säga varifrån kommer 

vår kunskap och vem bestämmer vem som innehar kunskap eller inte. Här kan även 

skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap diskuteras. Föreligger det några skillnader i 

individens verkliga beteende om individen innehar teoretisk kunskap, praktisk kunskap eller 

bådadera?  

 

För att avsluta detta arbete kan konstateras att vidare forskning behövs som närmare kan 

undersöka vilka kunskaper om hälsa människor innehar samt vilken betydelsen detta har för 

individen och hur innehav eller brist på kunskap påverkar en individs hälsa.
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Bilaga 1 
 
Käll- och litteraturförteckning 
 
Frågeställningar: Vad kan elever på gymnasiet om hälsa? 

- Föreligger det några skillnader i kunskap mellan eleverna i de olika 

årskurserna? 

- Föreligger det några skillnader i kunskap mellan eleverna på de olika 

gymnasieprogrammen?  

Hur hög reliabilitet har det kunskapsprov som använts, det vill säga, hur tillförlitliga är de 

resultat som framkommit av undersökningen? 

 

VAD?  
Ämnesord Synonymer 
Hälsokunskap 
Hälsa 
Kunskap 
Folkhälsa 
Ungdom 

Knowledge of health 
Health 
Vetande, kunnande, vetskap, knowledge 
 
Youth 

 
VARFÖR?  
För att försöka hitta tidigare forskning som behandlat det ämnesområde som denna uppsats tar 
upp valdes sökord som kan kopplas till ämnet. Först söktes det endast på ungdomars samt 
elevers kunskaper men sedan utökades detta till hela befolkningen.  
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Artikelsök 
 
 
EBSCOhost 
Google Scholar 
 
Libris 

Folkhälsa OCH kunskap 
Hälsokunskap 
Kunskap OCH hälsa 
Knowledge AND physical activity 
”Kunskap om hälsa” 
”Kunskap om kost” 
Kunskap OCH hälsa 

14 
49 
31 
217 
33 
21 
86 

1 
1 
2 
2 
0 
1 
2 

 
KOMMENTARER:  
Svårigheter fanns att hitta relevant material som tog upp kunskapen om hälsa hos 
befolkningen. Det var även svårt att finna fakta om vikten av kunskap hos allmänheten för 
bibehållning eller förbättring av hälsan.  
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Bilaga 2 
 

IDH1201 - Idrott och hälsa A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:6 
   HEM    ÄMNE   |    SKRIV UT   

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 
ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv 

ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande 
kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller 
andra hälsofrämjande åtgärder 

ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 

ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter 

ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 

kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 

ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 
danser 

kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 

ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven genomför med viss handledning olika fysiska aktiviteter samt redogör för deras 
betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Eleven ger exempel på kostens betydelse för hälsan. 
Eleven deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om friluftslivets olika 
former. 
Eleven ger exempel på konkreta situationer för spänningsreglering, samt utför några olika 
rytmiska rörelser. 
Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med hälsa.  
Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp.  
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Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, bedömer deras betydelse för hälsa och 
välbefinnande och resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan hälsa, livsstil och 
miljö. 
Eleven tillämpar och utvecklar med viss handledning eget hälsoarbete i några självvalda 
fysiska aktiviteter. 
Eleven tillämpar spänningsreglering, rörelse och rytm till musik, i några självvalda fysiska 
aktiviteter. 
Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 
Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och bedömer deras 
hälsoeffekter. 
Eleven diskuterar samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt drar slutsatser om 
begreppet livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband. 
Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på oförutsedda 
situationer. 
Eleven instruerar i livräddande första hjälp. 

 

Skolverket 2007-03-01  
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Bilaga 3 
 

Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm 
 

 
Vad kan du om hälsa? 

 
Denna enkät är en del av min C-uppsats som behandlar gymnasieungdomars 
kunskaper om hälsa. 
 
Enkäten består av 20 frågor om ämnet hälsa. Alla frågor har fyra svarsalternativ och 
varje fråga besvaras genom att fylla i en av de fyrkantiga rutorna. Endast ett 
svarsalternativ per fråga är korrekt.  
 
Denna enkät är anonym så ingen kommer någonsin att få veta vem som svarat vad. 
Jag ber er dock fylla i uppgifter om gymnasieprogram och årskurs på första sidan.  
 
Inget samarbete med andra vid ifyllandet av enkäten utan var och en fyller i svaren 
enskilt.  
 
I slutet på enkäten finns ett antal rader med plats för egna kommentarer. Ni får gärna 
fylla i åsikter och tankar om enkäten och dess frågor.  Även tankar och åsikter om 
hälsa och hälsoundervisning i stort är välkomna.  
 
 
 
 
Gymnasieprogram…………………………………………………………………………... 
Årskurs………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mireille Lindeman 
Hälsopedagogstuderande 
Gymnastik- och Idrottshögskolan  
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Fysisk aktivitet 
 
1. Hur ofta bör man vara fysiskt aktiv enligt de allmänna rekommendationerna? 

 2-3ggr/vecka à minst 60min/gång 
 4-5ggr/vecka à minst 45min/gång  
 7ggr/vecka à minst 30min/gång 
 7ggr/vecka à minst 60min/gång 

 
2. Varför bör man stretcha? 

 Bibehålla rörlighet och smidighet 
 Bli av med mjölksyra 
 Bli starkare 
 Man behöver inte stretcha då stretching egentligen inte har någon verkan alls  

 
3. Vad händer med musklerna när man slutar träna? 

 De blir svagare, men storleken är konstant 
 De blir svagare och mindre 
 De förvandlas till fett 
 Det händer ingenting alls 

 
4. Vid vilken av dessa övningar tränas vadmusklerna bäst? 

 Genom tåhävningar 
 Genom benböj 
 Genom höga knälyft 
 Genom skridskoåkning 

 
5. Om en individ vill vara fysiskt aktiv, vilken av dessa aktiviteter kan han/hon då välja? 

 Aerobic 
 Klippning av gräsmattan 
 Bollsporter 
 Alla av de ovanstående aktiviteterna 

 
6. Fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av en rad sjukdomar. Vilka? 

 Högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar 
 Benskörhet och Typ II- diabetes 
 Samtliga ovanstående sjukdomar 
 Ingen av de ovanstående  

 
7. För att träna konditionen bör en individs puls under träning nå en ungefärlig procentandel 
av individens maximala puls. Vilken procentandel avses?  

 20-40 % av max 
 41-60 % av max 
 61-80 % av max 
 81-100 % av max 
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Kost 
 
8. Vilka näringsämnen ger energi? 

 Vitaminer och mineraler 
 Kolhydrater, fett och proteiner 
 Proteiner och vitaminer 
 Fett, kolhydrater och mineraler 

 
9. Vilka av dessa produkter innehåller mest järn och kan hjälpa till att förhindra järnbrist? 

 Frukt 
 Mjölkprodukter 
 Fisk och skaldjur 
 Kött och fullkornsprodukter 

 
10. Vilka grönsaker är bäst sett ur näringssynpunkt? 

 Broccoli och spenat 
 Tomat och morot 
 Sallad och tomat 
 Gurka och lök 

 
11. Varför är det viktigt att få i sig tillräckligt med Vitamin D och Kalcium? 

 Det ger energi 
 Det motverkar förkylningar 
 Det bygger upp musklerna 
 Det stärker skelettet 

 
12. Vilka livsmedel innehåller mest kolhydrater? 

 Grovt bröd och pasta 
 Mjölkprodukter 
 Kött och kyckling 
 Fisk och ägg 

 
13. Vilket påstående är korrekt angående fettintag? 

 Ät så lite fett som möjligt 
 Fett ger energi och skyddar de inre organen 
 Fett är endast för dem som är fysiskt aktiva 
 Det är ok att äta hur mycket fett som helst bara det är nyttigt fett 

 
14. Hur mycket vatten bör man dricka per dag enligt näringsrekommendationerna? 

 2-5 dl/dag 
 1-1,5 l/dag 
 2-3 l/dag 
 Över 7 l/dag 
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Allmänt 
 
15. Vilket av sömnens stadier anses vara det viktigaste för kroppens återhämtning? 

 REM-sömnen (drömsömnen)  
 Djupsömnen 
 Insomningsstadiet 
 Alla stadier är lika viktiga  

 
16. Varför är nikotinet i tobak så farligt? 

 Det kan leda till att rökaren drabbas av cancer 
 Det kan leda till att rökaren utvecklar en rad sjukdomar såsom KOL och  
    hjärt- kärlsjukdomar 
 Det skapar ett beroende 
 Samtliga ovanstående påståenden 

 
17. Hur smittar två av våra vanligaste könssjukdomar, klamydia och herpes? 

 Endast genom oralsex 
 Endast genom samlag 
 Genom samlag och oralsex 
 Genom all form av sexuell kontakt 

 
18. Vilken av bokstavskombinationerna är den rätta vid första hjälpen? 

 ABC- andning, blödning, chock 
 L-ABC- livräddning, andning, blödning, chock 
 L-ABC- lägesbedömning, andning, blödning, chock 
 L-ABC- livräddning, andning, behandling, chock 

 
19. Vad innebär ergonomi? 

 Kunskap om hur arbetsställningen påverkar individen 
 Kunskap om hur stress, sociala relationer och ansvar påverkar individen 
 Kunskap om hur ljus, ljud, arbetsteknik och arbetstyngd påverkar individen 
 Samtliga ovanstående påståenden 

 
20. Vilket påstående är korrekt angående stress? 

 Stress är alltid negativt 
 Stress är alltid positivt 
 Stress kan vara både positivt och negativt 
 Stress är varken positivt eller negativt 
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Egna kommentarer  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 4 
 
Fysisk aktivitet 
 
1. Hur ofta bör man vara fysiskt aktiv enligt de allmänna rekommendationerna? 

 2-3ggr/vecka à minst 60min/gång 
 4-5ggr/vecka à minst 45min/gång  
 7ggr/vecka à minst 30min/gång 
 7ggr/vecka à minst 60min/gång 44 

 
2. Varför bör man stretcha? 

 Bibehålla rörlighet och smidighet 
 Bli av med mjölksyra 
 Bli starkare 
 Man behöver inte stretcha då stretching egentligen inte har någon verkan alls 

45 
 
3. Vad händer med musklerna när man slutar träna? 

 De blir svagare, men storleken är konstant 
 De blir svagare och mindre 
 De förvandlas till fett 
 Det händer ingenting alls 46 

 
4. Vid vilken av dessa övningar tränas vadmusklerna bäst? 

 Genom tåhävningar 
 Genom benböj 
 Genom höga knälyft 
 Genom skridskoåkning 47 

 
5. Om en individ vill vara fysiskt aktiv, vilken av dessa aktiviteter kan han/hon då välja? 

 Aerobic 
 Klippning av gräsmattan 
 Bollsporter 
 Alla av de ovanstående aktiviteterna 48 

 
6. Fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av en rad sjukdomar. Vilka? 

 Högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar 
 Benskörhet och Typ II- diabetes 
 Ingen av de ovanstående 
 Alla av de ovanstående 49 

                                                 
44 Jan Henriksson, FYSS för alla: en bok om att röra på sig för att må bättre, (Stockholm: YFA, 2004). pp. 23-
25.  
45 Suzanne Schlosberg, Liz Neporent, Fitness för Dummies, (Stockholm: IDG AB, 1996), p. 81  
46 Jack H Wilmore, David L Costill, Physiology of sport and exercise, 3rd. ed. (Champaign, United States: 
Human Kinetics, 2004), p. 392.  
47 Frédéric Delavier, Styrketräning: en anatomisk guide, (Frankrike: Fitnessförlaget, 2005), pp. 79-97. 
48 Mats Börjesson, Agneta Ståhle, Annika Strandell ”Fysisk aktivitet på recept” i FYSS: Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: YFA, 2003), p. 34. 
49 Jan Henriksson, FYSS för alla: en bok om att röra på sig för att må bättre, (Stockholm: YFA, 2004). pp. 23, 
65-67, 91-93, 109-111.  
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7. För att träna konditionen bör en individs puls under träning nå en ungefärlig procentandel 
av individens maximala puls. Vilken procentandel avses?  

 20-40 % av max 
 41-60 % av max 
 61-80 % av max 
 81-100 % av max 50 
 
 

Kost 
 
8. Vilka näringsämnen ger energi? 

 Vitaminer och mineraler 
 Kolhydrater, fett och proteiner 
 Proteiner och vitaminer 
 Fett, kolhydrater och mineraler 51 

 
9. Vilka av dessa produkter innehåller mest järn och kan hjälpa till att förhindra järnbrist? 

 Frukt 
 Mjölkprodukter 
 Fisk och skaldjur 
 Kött och fullkornsprodukter 52 

 
10. Vilka grönsaker är bäst sett ur näringssynpunkt? 

 Broccoli och spenat 
 Tomat och morot 
 Sallad och tomat 
 Gurka och lök 53 

 
11. Varför är det viktigt att få i sig tillräckligt med Vitamin D och Kalcium? 

 Det ger energi 
 Det motverkar förkylningar 
 Det bygger upp musklerna 
 Det stärker skelettet 54 

 
12. Vilka livsmedel innehåller mest kolhydrater? 

 Grovt bröd och pasta 
 Mjölkprodukter 
 Kött och kyckling 
 Fisk och ägg 55 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Camilla Porsman, Med hjärtat som coach: Pulsträning, (SISU Idrottsböcker, 2003), pp. 7-9.   
51 Per Ove Lind, Din mat och din hälsa, (Stockholm: Norstedts Förlag AB, 1989), p. 106.  
52 Ingrid Christenson, Ing-Marie Sundling, Näringslära, (Falköping: Liber AB, 2000), pp. 107-110.  
53 Marie Broholmer, Smart mat för aktiva, (SISU Idrottsböcker, 2004), pp. 16-19.  
54 Ingrid Christenson, Ing-Marie Sundling, Näringslära, (Falköping: Liber AB, 2000), pp. 98-101.  
55 Ibid. p. 69 
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13. Vilket påstående är korrekt angående fettintag? 
 Ät så lite fett som möjligt 
 Fett ger energi och skyddar de inre organen 
 Fett är endast för dem som är fysiskt aktiva 
 Det är ok att äta hur mycket fett som helst bara det är nyttigt fett 56 

 
14. Hur mycket vatten bör man dricka per dag enligt näringsrekommendationerna? 

 2-5 dl/dag 
 1-1,5 l/dag 
 2-3 l/dag 
 Över 7 l/dag 57 
 
 

Allmänt 
 
15. Vilket av sömnens stadier anses vara det viktigaste för kroppens återhämtning? 

 REM-sömnen (drömsömnen)  
 Djupsömnen 
 Insomningsstadiet 
 Alla stadier är lika viktiga 58  

 
16. Varför är nikotinet i tobak så farligt? 

 Det kan leda till att rökaren drabbas av cancer 
 Det kan leda till att rökaren utvecklar en rad sjukdomar såsom KOL och  
    hjärt- och kärlsjukdomar 
 Det skapar ett beroende 
 Samtliga ovanstående påståenden 59 

 
17. Hur smittar två av våra vanligaste könssjukdomar, klamydia och herpes? 

 Endast genom oralsex 
 Endast genom samlag 
 Genom samlag och oralsex 
 Genom all form av sexuell kontakt 60 

 
18. Vilken av bokstavskombinationerna är den rätta vid första hjälpen? 

 ABC- andning, blödning, chock 
 L-ABC- livräddning, andning, blödning, chock 
 L-ABC- lägesbedömning, andning, blödning, chock 
 L-ABC- livräddning, andning, behandling, chock 61 

 
 
                                                 
56 Marie Broholmer, Per Karlsson, Tommy Leijding, Ät bäst!: Kost, idrott & hälsoutveckling, (SISU 
Idrottsböcker, 2001), p. 17.   
57 Ingrid Christenson, Ing-Marie Sundling, Näringslära, (Falköping: Liber AB, 2000), p. 122.  
58 Sara Bergqvist Månsson, Sömnboken, (Lund: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2002), pp. 27-33. 
59 Apoteket AB, Tobaksodling i Sverige fram till 1964, 2004-03-19 < 
http://www.apoteket.se/apoteket/jsp/polopoly.jsp?d=4636&a=6138> (Acc. 2006-02-07).  
60 RFSU- Riksförbundet för sexuell upplysning, Könssjukdomar, <http://www.rfsu.se/konssjukdomar.asp> (Acc. 
2007-02-07).   
61 Hans Larsson, Per Bergström, Möt A-kursen: Idrott & Hälsa, (Danmark: Studentlitteratur AB, 2002), pp. 96-
99.   
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19. Vad innebär ergonomi? 
 Kunskap om hur arbetsställningen påverkar individen 
 Kunskap om hur stress, sociala relationer och ansvar påverkar individen 
 Kunskap om hur ljus, ljud, arbetsteknik och arbetstyngd påverkar individen 
 Samtliga ovanstående påståenden 62 
 

20. Vilket påstående är korrekt angående stress? 
 Stress är alltid negativt 
 Stress är alltid positivt 
 Stress kan vara både positivt och negativt 
 Stress är varken positivt eller negativt 63 

                                                 
62Hans Larsson, Per Bergström, Möt A-kursen: Idrott & Hälsa, (Danmark: Studentlitteratur AB, 2002), pp. 72-
79.   
63 Ibid. pp. 76-79.  
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Bilaga 5  
 Fråga 1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 105 74,5 75,5 75,5
1,00 34 24,1 24,5 100,0

Valid 

Total 139 98,6 100,0  
Missing System 2 1,4   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 18 12,8 12,9 12,9
1,00 122 86,5 87,1 100,0

Valid 

Total 140 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 42 29,8 30,0 30,0
1,00 98 69,5 70,0 100,0

Valid 

Total 140 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 28 19,9 20,1 20,1
1,00 111 78,7 79,9 100,0

Valid 

Total 139 98,6 100,0  
Missing System 2 1,4   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 5 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 33 23,4 24,4 24,4
1,00 102 72,3 75,6 100,0

Valid 

Total 135 95,7 100,0  
Missing System 6 4,3   
Total 141 100,0   
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 Fråga 6 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 82 58,2 62,1 62,1
1,00 50 35,5 37,9 100,0

Valid 

Total 132 93,6 100,0  
Missing System 9 6,4   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 76 53,9 53,9 53,9
1,00 65 46,1 46,1 100,0

Valid 

Total 141 100,0 100,0  
 
 Fråga 8 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 29 20,6 20,7 20,7
1,00 111 78,7 79,3 100,0

Valid 

Total 140 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 9 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 83 58,9 61,0 61,0
1,00 53 37,6 39,0 100,0

Valid 

Total 136 96,5 100,0  
Missing System 5 3,5   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 10 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 24 17,0 17,3 17,3
1,00 115 81,6 82,7 100,0

Valid 

Total 139 98,6 100,0  
Missing System 2 1,4   
Total 141 100,0   
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 Fråga 11 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 21 14,9 14,9 14,9
1,00 120 85,1 85,1 100,0

Valid 

Total 141 100,0 100,0  
 
 Fråga 12 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 37 26,2 26,2 26,2
1,00 104 73,8 73,8 100,0

Valid 

Total 141 100,0 100,0  
 
 Fråga 13 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 73 51,8 51,8 51,8
1,00 68 48,2 48,2 100,0

Valid 

Total 141 100,0 100,0  
 
 Fråga 14 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 61 43,3 43,3 43,3
1,00 80 56,7 56,7 100,0

Valid 

Total 141 100,0 100,0  
 
 Fråga 15 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 56 39,7 40,6 40,6
1,00 82 58,2 59,4 100,0

Valid 

Total 138 97,9 100,0  
Missing System 3 2,1   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 16 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 89 63,1 66,4 66,4
1,00 45 31,9 33,6 100,0

Valid 

Total 134 95,0 100,0  
Missing System 7 5,0   
Total 141 100,0   
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 Fråga 17 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 74 52,5 53,2 53,2
1,00 65 46,1 46,8 100,0

Valid 

Total 139 98,6 100,0  
Missing System 2 1,4   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 18 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 90 63,8 65,2 65,2
1,00 48 34,0 34,8 100,0

Valid 

Total 138 97,9 100,0  
Missing System 3 2,1   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 19 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 70 49,6 51,1 51,1
1,00 67 47,5 48,9 100,0

Valid 

Total 137 97,2 100,0  
Missing System 4 2,8   
Total 141 100,0   

 
 Fråga 20 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
,00 66 46,8 47,1 47,1
1,00 74 52,5 52,9 100,0

Valid 

Total 140 99,3 100,0  
Missing System 1 ,7   
Total 141 100,0   
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 Totalt 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3,00 2 1,4 1,8 1,8
4,00 2 1,4 1,8 3,7
6,00 3 2,1 2,8 6,4
7,00 1 ,7 ,9 7,3
8,00 5 3,5 4,6 11,9
9,00 7 5,0 6,4 18,3
10,00 10 7,1 9,2 27,5
11,00 20 14,2 18,3 45,9
12,00 20 14,2 18,3 64,2
13,00 11 7,8 10,1 74,3
14,00 11 7,8 10,1 84,4
15,00 10 7,1 9,2 93,6
16,00 3 2,1 2,8 96,3
17,00 4 2,8 3,7 100,0

Valid 

Total 109 77,3 100,0  
Missing System 32 22,7   
Total 141 100,0   
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