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Sammanfattning 
ngar 

ersöka tio idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7:s syn på kost- och 

- Hur ser 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 på sina kost- och måltidsvanor? 
kost- 

ttsaktiva elever i årskurs 6 och 7 sina energinivåer i skolan 

etod 
genomfördes med en kvalitativ ansats där intervju användes som metod för 

ill 

esultat 

Syfte och frågeställni
Syftet med studien är att und
måltidsvanor, den upplevda sociala påverkan i samband med måltiden, samt huruvida de 
upplever att deras ork och energinivå påverkas av måltidsvanor.  
 

- Hur upplever 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 den sociala påverkan kring 
och måltidsvanor?  

- Hur upplever 10 idro
relaterat till kost- och måltidsvanor? 

 
M
Studien 
datainsamlingen. Urvalet bestod utav tio elever i årskurs 6 och 7 i en kranskommun t
Stockholm. Intervjuerna varade 10-15 minuter och dokumenterades med hjälp av 
ljudupptagning där materialet sedan transkriberades till tryckt form. Teoretiska modeller och 
tidigare forskning användes som verktyg för analys av resultatet.     
 
R
Överlag uppger de tillfrågade eleverna att de inte påverkas negativt av sociala omständigheter 
och de befintliga miljöerna de befinner sig i till sina matval. Fyra av eleverna uppger att de 
aktivt samtalar kring kost hemma tillsammans med föräldrarna. Alla respondenter äter 
middagen tillsammans med familjen förutom vid undantag så som sena träningar. Utöver 
detta äter tre av de tillfrågade frukost tillsammans med övriga familjemedlemmar. De uppger 
även att samtal kring kost med klasskamrater förekommer i låg utsträckning. Samtidigt verkar 
alla elever inneha goda kost- och måltidsvanor. I relation till detta skiljer sig den upplevda 
energinivån under skoldagen åt mellan individerna, vilket kan bero på olika lång tidsperiod 
sen de senast åt.   

Slutsats 
De tio undersökta eleverna har god relation och attityd till kost vilket vi anser kan ha att göra 
med sociala omständigheter. I skolan upplever de tillfrågade eleverna ofta en stöttning från 
vänner vid avvägning om att äta eller inte. Om denna stöttning uteblir väljer eleverna ofta att 
äta ändå vilket kan beror på goda vanor hemifrån. Utöver detta upplever eleverna att energin 
och orken påverkas under en skoldag, vilket de själva kopplar till låg frekvensen av 
matintaget, så som uteblivet mellanmål.  
 
Nyckelord: attityd, kost, kosthållning, måltidsvanor, energinivå 



 

 

Abstract 

m of this study was to investigate ten students in grades 6 and 7 approach to diet and 

- How does 10 sports active students in grades 6 and 7 experience their diet and eating 

es 10 sports active students in grades 6 and 7 experience the social influences 

abits affect 10 sports active students in grades 6 and 7     

ethod 
 was conducted using a qualitative approach in which the interview was used as a 

 
els 

esults 
the students report that they are not adversely affected by social circumstances and 

their 

he 

onclusions 
ts examined have god relationship and attitude towards diet, which we believe 

ts 
 

eywords: Attitude, diet, foodhabits, energy level 

Aim 
The ai
eating habits, the perceived social impacts associated with the meals, and whether they feel 
their strength and energy level is affected by food habits. 
 

habits? 
- How do

on diet and eating habits? 
- How does diet and eating h

perceived energy level?  
 
M
The study
method of data collection. The sample consisted of ten students in grades 6 and 7 from a 
school south of Stockholm. The interviews lasted 10-15 minutes and were recorded using
audio recording where the material then was transcribed into printed form. Theoretical mod
and previous research were used as tools for analysis of results. 
 
R
Overall, 
the existing environments in their food choices. Four of the students reported that they 
actively talks about diet at home with their parents. Everyone eats dinner together with 
families, except for exceptions such as late sports practices. In addition to this, three of the 
students eat breakfast along with their family members. They also state that conversations 
about nutrition with their classmates are presented at low levels. It seems that all students 
possess good diet and eating habits. In relation to this the perceived energy-levels among t
students vary during the school-day between one individual to another, as they state due to 
long time since they last ate.    
 
C
The ten studen
to have been created by social circumstances. In school, they often experience a positive 
support from peers in consideration about eating or not. If this support defaults the studen
often choose to eat anyway, which we interpret due to good habits from home. In addition to
this, students experience that the energy-levels are affected during a school day, which they 
connect to the low frequency of food intake such as default to snack.   
 
K
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1. Inledning 
Vi är ständigt omringade av mat och det är en central del i våra liv. Intag av olika livsmedel i 

samband med måltider sysselsätter oss flera gånger om dagen. Dels tillfredställs kroppens 

grundläggande energibehov men måltiden kan även vara en grund till att uppfylla andra 

sociala aspekter så som glädje, tröst, njutning och som en arena där man kan interagera med 

andra individer. Mat och måltider som en social funktion har ett stort utrymme, inte bara inom 

den egna sociala kretsen, utan även i media. Vi exponeras för mängder av 

matlagningsprogram och löpsedlar gällande nya dieter.  

 

I dagens samhälle med kontrasten mellan å ena sidan stor tillgång till snabbmatsrestauranger 

och å andra sidan ständig information kring hur och vad vi bör äta skapas en klyfta mellan 

befolkningen. Dels finns en ökande population som lider av fetma och övervikt och dels de 

som drabbas av ätstörningar, så som anorexi och ortorexi. (Livsmedelsverket, 2005) 

 

Vår uppfattning är att dessa klyftor och aktuella skillnader i samhället letar sig ner i åldrarna 

och till skolungdomarna vilket påverkar hur samhället kan komma att formas i en negativ 

kontext, med påföljder så som ohälsa. Då ungdomen i tidig ålder påverkas av 

samhällsfaktorer så som ohälsosamma matvanor och minskad fysisk aktivitet kan detta ge 

långsiktiga konsekvenser. Detta finner vi oroande då den allmänna folkhälsan kan komma att 

utvecklas i en negativ riktning. Därför anser vi att interventioner och förebyggande arbete mot 

denna eventuella ohälsa är relevant, vilket vår studie kan ligga till grund för då vi vill göra en 

kort nulägesbeskrivning av tio elevers uppfattning kring detta.        

 

2. Bakgrund 
Det finns tydliga indikationer på att barns och ungdomars kostvanor förändras, bland annat 

äter de frukost i mindre utsträckning än förr och äter inte heller planerade måltider efter 

skolan. En annan trend som syns är att ersätta skolmaten, eller utesluta den helt, vilket skulle 

kunna förklaras av samhällets smala kroppsideal och andra samhällskonstruktioner. (Wesslén, 

2000) Detta är oroande då den mentala och fysiska prestationen i skolan kan påverkas av 

energibrist och låg blodsockerhalt. (Dickie & Bender, 1982; SLV, 2007; Rydqvist & Winroth, 

1993) Undersökningar visar att barns intag av socker, mättat fett och salt har ökat samtidigt 

som intag av frukt och grönt minskat. En fjärdedel av barnens dagliga energiintag visar sig 

1 

 



bestå av ohälsosamma näringsämnen såsom socker, mättat fett och salt samtidigt som det 

uppmätta intaget av frukt och grönt är hälften av rekommenderat intag (Enghart, Pearson & 

Becker, 2003). Studier tyder även på att denna trend med ökat intag av ohälsosamma 

livsmedel ökar med stigande ålder under tonårstiden (Cullen & Zakari, 2004).  

 

En försämrad attityd och relation till kost bland barn och ungdomar skulle kunna vara en 

bidragande orsak till försämrad hälsa. Negativ social påverkan bland barn och ungdomar 

påverkar kosthållningen till det sämre samtidigt som kunskapsnivåerna verkar generellt vara 

låga gällande kosthållning. Dock verkar detta variera, vilket bland annat kan bero på 

uppväxtmiljön. Grunden för måltidsmönster läggs oftast inom familjen under uppväxten. 

(Wesslén, 2000; Boija, 1999; Worsley, Wang, Byrne & Yeatman, 2013; Bauer, Yang & 

Austin, 2004) Studier visar att i 12-års ålder konsolideras ungdomarnas kostvanor vilket kan 

innebär att interventioner bör genomföras innan dessa beteendemönster blir resistenta. 

(Kelder, Perry, Klepp & Lytle, 1994)  

 

Studier visar även att förhållandet till kost skiljer sig mellan könen. Då kroppen hos unga 

flickor under en kort period kan utvecklas snabbt bidrar detta till att många flickor blir 

medvetna om kroppens förändringar och nya former. Flickorna verkar därför ha en tendens 

till att mer uppmärksamma matens innehåll, Pojkar å andra sidan verkar äta för att bli mätta 

(Mann & Truswell, 1998; Wesslén, 2000).  

 

Med detta som grund syns ett behov av att söka förståelse för hur barn och ungdomar idag 

resonerar angående kosthållning. Detta för att kunna kartlägga deras vanor och på så vis 

stödja och utveckla kunskap vid behov. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan beskrivs begrepp som är centrala i arbetet, syftet är att öka förståelsen för begreppens 

innebörd och hur vi har valt att använda dem. Dessa presenteras i bokstavsordning.  

 

Attityd / ”syn på”. Attityd är ett svårdefinierat begrepp med olika innebörd. Under 1920-talet 

grundade sig främst begreppet i en individs kroppspråk, gester och känslouttryck. Under 

senare år har attityd snarare blivit ett begrepp som beskriver hur en individ ställer sig till 
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företeelser i samhället vilket kan innebära både abstrakta och specifika objekt. (Ne, u.å) 

Denna studie kommer att rikta sig mot den senare definitionen.  

 

Kost. Identifieras av nationalencyklopedin som den mängd livsmedel en individ intar dagligen 

för att täcka sitt näringsbehov. Sammansättning av livsmedel kan ha stor variation och ändå 

täcka det aktuella näringsbehovet om livsmedlen kombineras på lämpligt sätt. (Ne, u.å)    

 

Kosthållning.  Sätt att välja sin kost. (Ne, u.å) Dålig kosthållning innebär enligt vår definition 

att valet av kosthållning inte motsvarar rekommendationerna för dagligt intag. Utöver detta 

innebär det även ett högt intag av socker, fett och salt. Bra kosthållning innebär en adekvat 

och väl balanserad kosthållning, där individen har ett högt intag av frukt och grönt.      

 

Måltid. Olika vetenskapsgrenar ser måltiden ur olika synvinklar, vilken innebär en mängd 

olika definitioner. Encyklopedier definierar måltid som en viss mängd mat som äts vid en 

specifik tid. Denna definition lämnar dock den sociala dimensionen utanför måltiden. 

(Fjällström, 2004) Andra definierar måltid som en företeelse med det sociala som grund där 

kosten har mindre roll, även om det är en viktig del i måltiden som en helhetssituation 

(Nyberg, 2009). I denna studie definieras måltiden, förutom med kostens betydande roll, som 

en social konstruktion där individer interagerar och påverkas av varandra. 

 

Näring. Vi anser att näringsinnehåll innebär de näringsämnen (protein, kolhydrater, fett, 

vitaminer, mineraler samt vatten) en måltid består av, samt den andel av ett livsmedel eller 

kost som är nedsmältbar samt kan assimileras. Näringstäthet av ett livsmedel syftar till den 

mängd näringsämnen livsmedel innehåller. Energiinnehåll syftar till det antal kilokalorier det 

finns i ett livsmedel och en måltid.    
 

Social påverkan. Definieras av Nationalencyklopedin som en individs eller grupps beteende i 

kombination med den omgivande miljön. Ett beteende kopplat till vedertagna normer skapar 

en positiv förstärkning inom gruppen. Omvänt skapar ett icke godtaget beteende en negativ 

förstärkning enligt stimulus-responsmodellen. (Ne, u.å) Vi har valt att definiera social 

påverkan som influenser till en individ ifrån andra sociala grupper såsom familj och vänner.   
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3. Forskningsläge  

3.1 Ungdomars vanor och beteenden i relation till kost 

Flickor äter mer sällan frukost jämfört med pojkar. En större andel pojkar än flickor anger att 

de äter frukost nästan alla skolveckans dagar. Det finns tendenser till liknande trend hos 

könen för vardagarnas lunch och middagar. Å andra sidan äter pojkarna mer ofta 

ohälsosamma mellanmål. Flickor väljer till skillnad från pojkar oftare att äta frukt och grönt, 

samt mer sällan friterade snacks och sötade drycker. (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & 

Schäfer Elinder, 2004; Vizbaraitė, Jankauskienė, Griciūtė, Visagurskienė & Pajaujienė, 2011) 

Tydliga skillnader urskiljs mellan könen i studier som visar att pojkars attityd till kosthållning 

är mer neutral och där kosten ses som en energikälla. Detta jämfört med flickor som kopplar 

kosten till samhällets ideal och har ett större intresse av kostens näringsinnehåll. (Rasmussen, 

et.al, 2004; Wesslèn 2000) 

 

Till viss del kommunicerar vi, via intag av olika måltider, vår identitet och sociala 

distinktioner. Utöver detta har olika livsmedel olika innebörd för olika individer och grupper 

(Fjellström, 2004). Tidigare forskning visar även på en trend bland unga kvinnor där 

kosthållningen idag består av flertalet dieter, vilket kopplas till mediapåverkan. Andra 

faktorer som påverkar unga kvinnor är uppmärksamhet från det motsatta könet, godkännande 

från vänner och självförtroende. Dessa faktorer samverkar till att skapa en attityd till mat där 

unga flickor ofta ägnar sig åt kortsiktig bantning. (Mooney, Farley & Strugnell, 2004) 

 

Barn och ungdomar verkar ha en klar uppfattning gällande kvaliteten på olika livsmedel, samt 

huruvida de är näringsriktiga eller inte. Studier tyder på att de innehar en stor mängd 

näringsmässiga kunskaper då de är medvetna om de hälsosamma effekterna av högt intag av 

frukt, grönsaker och långsamma kolhydrater. De verkar även har en klar uppfattning om vilka 

livsmedel som är mindre bra för hälsan så som ett högt innehåll av socker. Trots denna 

kunskap uppger ungdomar att de anser att det är svårt att följa rekommendationerna för 

dagligt intag. Man har även funnit ett starkt omvänt samband mellan barns uppfattning av 

nyttig mat med deras preferenser. Istället verkar det vara andra faktorer som smak, konsistens 

samt att de generellt inte bryr sig om att följa rekommendationerna som har ett större 

inflytande på val av mat än vad upplevd hälsosamhet har. (Noble, Corney, Eves, Kipps & 

Lumbers, 2001; Gracey, Stanley, Burke, Corti & Beilin, 1996) I relation till detta finns det 
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studier vars resultat indikerar på att de individer som ofta tänker på sin hälsa och vikt när de 

ska välja mat också är mer intresserade av märkning och näringsinformation samt 

tillgänglighet av mat med lågt fettinnehåll då de ska handla i skolcafeterian. (Croll, Neumark-

Sztainer & Story, 2001) De flesta ungdomar är även medvetna om att valet av mat är viktigt 

för att förebygga risken att insjukna i olika folkhälsorelaterade sjukdomar. Dock bekymrar de 

sig mer om utseende, energi och välbefinnande än för eventuella framtida besvär. Äldre 

ungdomar verkar bry sig mindre om detta än de i yngre åldrar. (Nowak & Crawford, 1998) 

 

Trots att skolor erbjuder näringsriktig mat finns det barriärer inom skolorna som hindrar 

eleverna från att utnyttja dessa resurser. Skolungdomar har identifierat olika aspekter inom 

skolmiljön som alla påverkar deras hälsomönster. De främsta gällande nutrition är dålig 

kvalitet och smaklösa måltider, förekomst av platser där man kan köpa onyttig mat (så som 

cafeterior), korta raster samt påverkan av andra elever. (Bauer, Yang & Austin, 2004)  

Andra faktorer som påverkar matval är hunger, begär, tillgänglighet, föräldrainflytande samt 

situationsspecifika faktorer (humör, kroppsuppfattning, vana, kostnad, media, och vegetariska 

övertygelser) (Neumark-Sztainer, Story, Perry & Casey, 1999).  

 

Det finns även studier som tyder på att olika attityder och beteenden till mat kan kopplas till 

olika kosthållningar. Personer med en positiv attityd till mat rapporterar att de har ett högre 

energiintag än personer med negativ attityd till mat, dessutom har de med positiv attityd även 

lägre kroppsvikt. (Wardle, Marsland, Sheikh, Quinn, Fedoroff & Ogden, 1992) Individer med 

episoder av ätstörning rapporterar oftare att de har oregelbundna måltidsvanor än andra. Det 

finns alltså ett samband mellan låg frekvens av måltider och olika ätstörningar. Det omvända 

gäller för hög frekvens av måltider. (Matheson, Tanofsky-Kraff, Shafer-Berger, Sedaka, 

Mooreville, Reina, Vannucci, Shomaker, Yanovski & Yanovski, 2012) Utöver detta finns 

även ett signifikant samband mellan högt intag av frukt och grönt och viktkontroll och 

viktrelaterade beteenden. (Baş & Kiziltan, 2007) 

 

Forskning om relationen mellan mat och fysisk aktivitet uppvisar signifikanta skillnader 

mellan aktiva och stillandesittande ungdomar gällande deras dagliga intag av kost. Ungdomar 

som är fysiskt aktiva mer än 60 minuter om dagen är mer benägna att ha ett högt intag av 

frukt och grönt. I relation till detta finns det en tendens till att ungdomar med stillasittande 

beteenden i mindre utsträckning äter frukost. Även viktkontrollerande beteenden verkar vara 

signifikant mer förekommande hos stillasittande ungdomar än hos de som når 
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rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. (Pascale, Turcotte & Perreault, 2013) Det 

finns även studier som tyder på att ungdomar som ägnar sig åt fysisk aktivitet i större 

utsträckning generellt har mer goda hälsobeteenden än andra (Delisle, Werch, Wong, Bian 

& Weiler, 2010) 

 

Det finns ett samband mellan ökad önskan om viktminskning med ökad ålder vilket tyder på 

att grunden till ungdomars attityd till mat läggs redan i förpuberteten, men yttrar sig inte 

förrän i senare tonåren. (Maloney, Mcguire, Daniels & Specker, 1989) Det finns ytterligare ett 

signifikant samband mellan tidig pubertal utveckling associerat till en skev attityd till mat och 

ätstörningar senare i tonåren. (Baker, Thornton, Lichtenstein & Bulik, 2012) Utöver dessa 

samband har det i en studie framkommit att nästan en tredjedel av de undersökta ungdomarna 

har negativa attityder till mat, utav dessa är större delen flickor (Herpertz-Dahlmann, Wille, 

Hölling, Vloet & Ravens-Sieberer, 2008; Baş & Kiziltan, 2007).  

 

3.2 Social påverkan i relation till kosthållning 

För många barn och ungdomar är det föräldrarna som lägger grunden för attityder gentemot 

kost, och föräldrarna har alltså stor betydelse för huruvida ungdomarna skapar en hälsosam 

eller ohälsosam kosthållning. (Skeer & Ballard, 2013; Fitzgerald, Heary, Kelly, Nixon & 

Shevlin, 2013) I relation till detta tyder resultat även på att ungdomar och deras föräldrar ser 

positivt på familjemåltider, dock finns det stora skillnader i den kontext och med vilken 

frekvens dessa måltider sker hos ungdomarna (Neumark-Sztainer, Larson, Fulkerson, 

Eisenberg & Story, 2010). Samtidigt verkar de barn och ungdomar som intar flertalet måltider 

tillsammans med familjen löpa mindre risk att komma i kontakt med ohälsosamma vanor 

såsom tobak- och alkoholanvändning samt verkar i mindre utsträckning vara deprimerade 

(Eisenberg, Olson, Neumark-Sztainer, Story & Bearinger, 2004; Kelder, Perry, Klepp & 

Lytle, 1994). I samband med detta verkar måltider tillsammans med familjen skapa en 

skyddande miljö för barn och ungdomar där frekvensen och antalet familjemiddagar har 

betydelse för hur ungdomarna resonerar kring vanor såsom skolprestation och ätstörningar 

(Skeer & Ballard, 2013).  

 

Ungdomarnas kostvanor påverkas även av andra i samma ålder samt via normer och kulturer 

där de vistas (Carey, Donaghue & Broderick, 2013; Lally, Bartle, Wardle, 2011). Individen 

påverkas av flera olika parametrar, såsom sociala influenser och normer, då det gäller val som 
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påverkar hälsan. Detta kan förklara varför kosthållning bland skolungdomar tenderar att 

påverkas av sociala omständigheter. (Dabbaghian, Mago, Tiankuang, Fritz &  Alimadad, 

2012) Det har visats att elever spenderar väldigt lite tid i skolmatsalen. Den tid det tar för 

flickor att konsumera sin lunch är 5.6 (±1.2) minuter, och för pojkarna 6.8 (±1.3) minuter. 

Eleverna verkar äta mindre mängd mat då de äter tillsammans med skolkamrater än när de 

äter ensamma. (Zandian, Ioakimidis, Bergström, Brodin, Bergh, Leon, Shield & Södersten, 

2012)  

 

3.2.1 Sambandet mellan individ och miljö påverkar kosthållningen  

Det finns studier som söker samband mellan vilka faktorer en individ influeras av vid val till 

kosthållning. Utifrån denna forskning har man tagit fram en modell för att kunna öka 

förståelsen för ungdomars influenser till kostvanor. Inom modellen har man identifierat fyra 

olika nivåer av influenser som inverkar och samspelar med ungdomarnas kostval:   

 

- Individuella influenser. Innebär psykosociala och biologiska influenser. 

- Sociala miljöers influenser. Influenser ifrån familj och vänner. 

- Fysiska miljöer och samhällsinfluenser. Influenser påverkade av skolmiljö, 

snabbmatskedjor och närbutiker. 

- Makrosystem och samhälle. Påverkan ifrån massmedia, marknadsföring och reklam 

samt sociala och kulturella normer. 

 

Forskningen har identifierat ungdomsåren som mest påfrestande för individen då kroppens 

struktur förändras vilket kan leda till att många unga börjar fundera mer kring kost och fysiskt 

utseende. Forskarna föreslår att denna modell tillämpas för att tidigt identifiera brister i barns 

kosthållning och på så vis kunna utveckla interventioner som både förändrar beteenden och 

den miljö ungdomarna befinner sig i, detta för att undvika att barnen bland annat utvecklar 

fetma eller ätstörningar. (Story, Neumark-Sztainer & French, 2002)  

 

3.3 Skola i relation till kosthållning 

Det finns en stor mängd forskning gällande hur kroppen fungerar i samband med kosthållning 

beroende på näringsintag. De flesta undersökningar är eniga om att en försämrad kosthållning 

innebär trötthet och prestationsförsämring i skolan. (Nordlund & Jacobson, 1999) Studier 
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gällande barn och ungdomars frukostvanor visar alla genomgående att de som i större 

utsträckning äter frukost kan förbättra kognitiva funktioner, skolresultat och närvaro i skolan. 

(Rampersaud, Pereira, Girard, Adams & Metzel, 2005) Utöver detta finns det en signifikant 

avtagande risk för att drabbas av läs- och skrivsvårigheter samt att få problem med matematik 

vid regelbundet intag av frukost. Dessutom avtar risken ytterligare för att drabbas av 

matematiksvårigheter med regelbundna intag av lunch och middag. I relation till detta finns 

det ett signifikant samband mellan ökad risk för svårigheter i matematik och högt intag av 

sötad dryck, choklad, salt, pizza samt korv. (Øverby, Lüdemann & Høigaard, 2013) 

 

I tillägg till dessa resultat finns det ett uppmätt samband mellan kostintagets kvalité och 

prestation i skolan. Elever med sämre näringsintag, det vill säga ha ett lägre intag av mat, är 

signifikant mer sannolika att utföra sämre skolresultat. (Florence, Asbridge & Veugelers, 

2008) Studier tyder även på att järnbrist hos barn är tillräckligt för att de skulle kunna få en 

prestationsförsämring i skolan. Otillräckligt näringsinnehåll i livsmedlet är ett allvarligt 

problem som verkar påverkar barns förmåga att lära. (Taras, 2005) 

 

3.4 Problemområde 

Det finns vetenskapligt stöd för att goda kostvanor har ett samband med god hälsa och 

prestation i skolan. De barn och ungdomar som har en sämre kosthållning verkar också visa 

tendenser till en prestationsförsämring i skolan. (Nordlund & Jacobson, 1999) Vårt 

problemområde vilar på dessa studier beskrivna under rubriken forskningsläge. Ytterligare ett 

problemområde är att attityden till kosthållningen i skolan påverkas av vissa sociala 

konstruktioner vilket i praktiken skulle kunna innebära att vissa elever gör ett aktivt val att 

inte äta skolmaten beroende på vad som anses vara socialt acceptabelt inom normen 

(Dabbaghian, et. al, 2012). Fler faktorer som kan påverka är hur måltidsvanor och 

kosthållning ser ut i hemmet då studier visar att barn i familjer som äter måltider tillsammans 

generellt får ett bättre förhållande till kost (Skeer & Ballard, 2013; Fitzgerald, Heary, Kelly, 

Nixon & Shevlin, 2013). I dagsläget visar även studier att kosthållningen bland ungdomar 

skiljer sig åt beroende på kön (Mann & Truswell, 1998; Wesslén, 2000). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Studien studerar problemområdet utifrån en hermeneutiskt ansats vilket innebär en 

tolkningsteori som undersöker förståelsen av vad texten, handlingen, berättelsen samt språket 

betyder i olika sammanhang (Skott, 2004, s. 10). Centrala begrepp inom hermeneutiken är 

förståelse samt tolkning vilket innebär att man genom analys av respondenternas svar söker 

en djupare förståelse för ämnet. Genom tolkning strävar man efter en giltig förståelse för 

meningen hos texten. (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 74) Syftet med studien är inte att uppnå 

generaliseringar eller teoretiska termer som operationaliseras för mätning, utan snarare att få 

en förståelse för och inblick i hur individen uppfattar sin situation. Vi betraktar studien som 

holistisk då vi anser att de olika föreställningarna hos individen inte kan isoleras från varandra 

(Ibid, s. 76) Denna utgångspunkt överensstämmer väl med studiens problemområden. Det 

insamlade materialet från studien kan inte använda hermenutiken i sin helhet, dock använder 

vi den som en utgångspunkt för studien.  

 

Dessa resonemang kommer studien utgå ifrån och ta sin utgångspunkt i. Utöver detta erbjuder 

den socialkogntitiva teorin och Bronfenbrenners ekologiska modell en förståelse för 

fenomenet, och dessa kommer ligga till grund för analysen av resultatet. Genom dessa 

modeller och teorier strävar vi efter att undersöka eleverna som en produkt av det 

sammanhang de befinner sig i. Vi vill även placera eleverna i ett större sammanhang, såsom 

de kulturella kretsar de befinner sig i. Dock eftersträvas inte generella samband utan snarare 

ett nedslag i individens aktuella verklighet.  

 

4.1 Kognitiva teorier 

4.1.1 Bronfenbrenner’s ekologiska modell 

Det är samspelet mellan olika miljöer som påverkar barn till hur och vad de utvecklas till. 

Den personliga utvecklingen avspeglas alltså av påverkan från flera olika miljöer. Denna teori 

bygger på att barn skall ses utifrån dess totala ekologiska sammanhang, det vill säga utifrån 

alla de system i dess närhet och i samhället som direkt och indirekt påverkar barnet. Den 

beskriver alltså samspelet mellan barnet, de olika miljöer, det samhälle och den tid det 

9 

 



befinner sig i. Bronfenbrenner identifierar dessa olika miljöer med fyra olika nivåer som alla 

är påverkade av varandra och som i sin tur påverkar barnet. (Bronfenbrenner, 1979) 

 

- Mikrosystem. Den miljö som närmast omsluter barnet. Det innefattar föräldrar, syskon 

samt skolan där nya vän- och vuxenrelationer skapas.  

- Mesosystem. Här omfattas relationerna mellan olika kontexter inom mikrosystemet, så 

som relationen mellan föräldrarnas erfarenhet av skolan.   

- Exosystem. Innefattar sociala miljöer som barnet indirekt påverkas av trots att de 

sällan befinner sig där, till exempel föräldrarnas arbetsplats samt hälso- och sjukvård. 

- Makrosystem. Beskriver kulturen och de samhälleliga omständigheter där barnet vistas 

i. Här finns det lagar och regler, men också ideologier, normer och värderingar.  

 

Denna teori poängterar att ett barn aldrig enbart befinner sig i en miljö, utan är en produkt av 

flera olika sammanhang. Dessa system påverkar och påverkas av varandra. Modellen innebär 

inte att ett barn som innehar en riskfaktor i ett av systemen då också innehar förhöjd risk att 

drabbas av ett beteende. Detta så länge det finns andra kompenserande faktorer från de andra 

systemen. Närvaron av dessa 

skyddande faktorer är de som 

påverkar hur barnets beteenden 

kommer att utvecklas. 

(Bronfenbrenner, 1994) 

 

Vi anser att modellen berör 

relevanta faktorer och aspekter 

för vår studies resultatanalys. 

Detta då       Figur 1 – Bronfenbrenners ekologiska modell 

de sociala faktorer som modellen är byggd på kan urskiljas i studiens syfte och 

frågeställningar.      
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4.1.2 Socialkognitiva teorin 

Den socialkognitiva teorin utgår ifrån att individen befinner sig i en ständig växelverkan 

 är 

r 

 i 

Figur 2 – Socialkognitiva teorin 

viden, enligt teorin, innan denne agerar i en situation veta vad 

et finns inga färdiga mallar för individen att följa för att utföra ett visst beteende, detta 

ellan 

er att använda oss av denna teori för att illustrera och sätta in eleverna i ett 

deras beteenden.  

mellan omgivning och beteende. Denna teori specificerar olika psykosociala faktorer som

avgörande för individens (hälso)beteende, vilka beskriver hur individens handlings- och 

tankemönster formas bland annat genom observation av andras agerande. Dessa observationer 

utvecklas till modeller för vårt eget handlande, samt genom interaktion med andra människor 

som inverkar på varandras 

relationer. Teorin identifiera

tre faktorer som samverkar 

för att skapa lärande; 

personen, omvärlden och 

beteenden. Dessa faktorers 

orsaker och verkningar sker

tre riktningar enligt modellen 

(fig 1). Modellen tydliggör 

också hur individens beteenden sker i                       

en samverkan mellan samtliga faktorer. (Pintrich & Schunk, 2002, s.148) 

 

I relation till detta behöver indi

som ska göras och hur. Personen behöver också färdigheter och kunskaper för att kunna 

utföra det specifika beteendet för situationen. Dessa två omständigheter identifieras som 

teorins centrala begrepp; Outcome expectation och Self-efficacy, det vill säga individens tro 

på att beteendet kommer producera ett specifikt resultat samt individens tro på den egna 

förmågan att utföra beteendet. (Bandura, 1993).  

 

D

innebär att människor ständigt befinner sig i jämförelser med andra. Denna jämförelse m

individerna påverkar dess syn på de egna förmågorna. (Ibid, 1993). 

 

Vi komm

sammanhang. Vid användandet av social kognitiva teorin som analysverktyg strävar vi efter 

att koppla de centrala begreppen till respondenternas svar, detta för att skapa förståelse för 
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5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka tio idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7:s syn på kost- och 

måltidsvanor, den upplevda sociala påverkan i samband med måltiden, samt huruvida de 

upplever att deras ork och energinivå påverkas av måltidsvanor.  

 

Frågställningar: 

- Hur ser 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 på sina kost- och måltidsvanor? 

- Hur upplever 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 den sociala påverkan kring kost- 

och måltidsvanor?  

- Hur upplever 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 sina energinivåer i skolan 

relaterat till kost- och måltidsvanor? 

 

6. Metod  

6.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapas en grundtanke om hur dessa ska bemötas 

och därför genomförs studien med en kvalitativ ansats. Det föreligger ett ideografiskt intresse 

i studiens syfte där det individuella, unika samt det särskiljande ligger i fokus, det vill säga det 

aktuella fallet i sig, och är inte en metod för att bidra till allmänna föreställningar inom ämnet 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s. 105). De kvalitativa metodteorierna redogör för en 

tolkningsorienterad förförståelse som utgångspunkt för vidare tolkning av den egna 

forskningens resultat. Med detta som grund kommer intervju användas som metod för 

insamling av data för att kunna söka och samla rikligt med information samt eftersträva en 

förståelse för hur några elever uppfattar olika aspekter av kost- och måltidsvanor (Ibid). 

 

6.2 Intervjuer 

Studiens syfte är att öka förståelsen för barn och ungdomars tankar och värderingar samt 

attityd till kostvanor och måltider kopplat till dess påverkan på energi och prestation i skolan.  

Intervjuer är en adekvat metod för att undersöka detta då intervjumetodiken skapar möjlighet 

att förstå eleverna och deras syn på problemområdet. Frågor med öppna svar och följdfrågor 

kan ställas för att frambringa ytterligare djup i de svar eleverna ger. Detta innebär att vi 
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skapar en modell som utformas på ett halvstrukturerat deskriptivt sätt där frågorna kommer att 

ställas i en bestämd form.(Hassmén & Hassmén, 2008, s 254; Brinkmann & Kvale, 2009, s 

46)  

 

När man genomför intervjuer med yngre personer ställs det en del annorlunda krav än vid 

intervjuer av vuxna individer. Det är viktigt att utforma intervjun så att barnet beskriver dess 

subjektiva förhållanden. Man bör även under intervjun vara uppmärksam på vad barnet gör då 

denne svarar på en fråga eftersom detta gör det lättare att tolka svaren. Det är viktigt för att 

kunna skapa ett helhetsintryck av respondenten. (Løkken & Søbstad, 1995, s. 108) Målet för 

intervjun bör även vara att skapa en helhetssyn av intervjusituationen och vid tolkning av 

svaren (Ibid, s. 111). Relationen mellan respondent och samtalsledare blir extra viktig när 

man intervjuar yngre personer. Det är lätt hänt att styrningen från den vuxnas sida blir för 

stark eller att eleven anstränger sig för att komma med svar som den vuxna tycks vilja ha. 

(Ibid, s. 110)   

 

6.4 Urval 

Urvalet sker utifrån ett strategiskt perspektiv där intervjupersonerna valdes ut i samråd med 

idrottsläraren på en utvald skola i en kranskommun söder om Stockholm. Valet av skola 

skedde genom bekvämlighetsprincipen då en av författarna tidigare jobbat där. Ett aktivt val 

togs att förse läraren med information, såsom studiens syfte och frågeställningar, detta för att 

generera ett adekvat urval till studien. Läraren ombads att plocka ut idrottsaktiva elever. 

Syftet med att låta idrottsläraren göra urvalet är att denne känner till elevernas idrottsliga 

bakgrund, vilket underlättar för oss då vi inte behöver undersöka denna faktor i förhand.     

 

 Båda könen är representerade i studien för att kunna belysa eventuella könskillnader och 

likheter. Som respondenter valdes elever i åldern 12-13 år ut. Detta eftersom vi antar att de 

har skapat ett förhållande till mat samtidigt som de även är tillräckligt gamla för att kunna 

reflektera kring sina kostvanor. Valet av ålder sker även utifrån tidigare forskning som tyder 

på att barn och ungdomar mellan åldern 12 till 15 år påverkas i olika utsträckning av 

omgivning och miljö i sitt förhållande till kost. Det finns ett samband mellan stigande ålder 

och att i högre grad påverkas av sociala sammanhang. (Savage, Fisher & Birch, 2007; Salvy, 

De la Haye, Bowker & Hermans, 2012) 

13 

 



6.5 Material 

Till vår hjälp vid utformandet av intervjuerna använder vi oss av den väl beprövade modellen 

och enkäten Ch-EAT (Childrens Eating Attitude test), detta för att generera en undersökning 

på ett valitt och tillförlitligt sätt samtidigt som den på ett relevant sätt kan kopplas till våra 

frågeställningar. Ch-EAT är en skala utformad med syfte att undersöka barns attityder till 

kost och dieter. Detta för att skapa möjligheter till att identifiera växande problem såsom 

ätstörningar och möjliggöra interventioner snarare än att diagnostisera symptomen. 

(Excellence for child and youth, u.å) 

 

Ch-EAT skapades ursprungligen för vuxna, och då framförallt kvinnor, med syftet att få 

information om möjliga anorexia nervosa patienter (Eating Attitude Test). Den är utformad 

som en sex- poängs skala med frågor rörande kost, dieter och psykiska symptom på 

diagnosen. Testet har använts sedan 1979 i många studier och anses ha en hög validitet. 

(Garner & Garfinkel, 1979) 

 

I samband med detta har vi även använt den teoretiska utgångspunkten “Individual and 

environmental influence on adolescent eating behaviour” som influens till utformning av 

intervjustrukturen.  

 

För att dokumentera vid intervjuerna används diktafon där materialet sedan transkriberas av 

författarna.  

 

6.6 Procedur 

6.6.1 Utformning av intervju 

I utformningen av intervjuerna har vi använt oss av läroböcker om kvalitativ intervjumetodik. 

(Kvale, 2009; Trost, 2005) För att öka den individuella kunskapen hos oss som samtalsledare 

har vi även använt boken “Observation och intervju i förskolan” av Løkken och Søbstad. I 

samband med detta har även tidigare studier inom samma ämnesområde utgjort grund för våra 

intervjuer.  
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6.6.2 Pilotintervju 

För att testa första utkastet av stödstrukturen till intervjuerna genomförde vi en pilotstudie. 

Pilotintervjun innefattar den oredigerade versionen av intervjustrukturen med uppföljande 

frågor kring genomförandet så att detta kan förbättras och förändras vid behov. Respondenten 

till pilotintervjun valdes ut av bekvämlighetsskäl baserat på samma inklusionskriterier som 

urvalet till den huvudsakliga studien. Efter genomförd pilotintervju redigerades intervjuns 

upplägg i samråd med respondentens synpunkter. Ett fåtal av frågorna ansågs, både av 

respondenten och oss som samtalsledare, vara för långt från ämnet och frågeställningen och 

de togs därför bort. Exempelvis berörde vissa frågor en mer detaljerad inblick på elevens 

kostvanor såsom; ”Vad för sorts mat brukar du äta till middag”. Dessa frågor ansåg vi 

orelevanta för studien och valde därför att utesluta dem. 

 

6.6.3 Genomförande 

Som första steg valde vi skola beskrivet under rubrik 6.4 därefter kontaktades en idrottslärare 

på den tilltänkta skolan. Denne informerades om studiens syfte samt urvalets kriterier 

och plockade sedan strategiskt ut tio idrottsaktiva elever. Idrottsläraren på den valda skolan är 

mån om undervisningen kring kost och hälsa och föreslog därför att vi skulle genomföra 

intervjuerna under idrottslektionerna samma vecka då hon ansåg denna anknytning adekvat. 

Läraren tilldelades även missivbrev att dela ut till de utvalda respondenternas målsmän för 

deras samtycke enligt vetenskapsrådets etiska principer.   

 

Samtliga tio intervjuer genomfördes på fredagen vecka 36. På förmiddagen innan lunch 

intervjuades sex pojkar och två flickor i 12- och 13 års ålder och direkt efter lunch två flickor 

i 13- års ålder. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 10-15 minuter beroende på elevernas 

olika fylliga svar. Till vårt förfogande hade vi idrottslärarrummet där intervjuerna 

genomfördes utan störningsmoment. 

 

Varje elev informerades i början av intervjun om deras anonymitet i studien, deras frivilliga 

deltagande samt hur det insamlade datamaterialet skulle komma att behandlas. Varje elev 

tackades för deltagandet efter genomförd intervju.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades sedan veckan efter för vidare analys. 
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6.7 Reliabilitet 

Om en mätning vid en viss tidpunkt genererar samma svar som vid en förnyad mätning menar 

man inom forskningstraditioner att det ger studien en hög reliabilitet. Detta innebär att 

undersökningsområdet skulle bestå av statiska förhållanden. I relation till detta kan man 

istället anta att individerna i studien befinner sig i ständiga processer vilket i praktiken innebär 

att olika svar kan förväntas vid olika tillfällen. (Trost, 2005, s. 111) Med detta resonemang 

som grund kan kvalitativa undersökningar sägas sakna en hög grad av reliabilitet. Vi gör 

enbart ett nedslag och kartlägger de processer respondenterna befinner sig i, och kan därmed 

inte uttala oss om deras statiska förhållanden. Eftersom vi enbart är intresserade av aktuella 

värderingar och beteenden väljer vi att bortse från denna sida av reliabilitetsbegreppet. 

 

Pålitligheten kan ökas genom en så kallad likhetsreliabilitet. Denna form av tillförlitlighet 

innebär att simultana observationer och tolkningar görs av oberoende källor. Analysen av 

resultatet kommer bland annat genomföras utifrån ovanstående koncept då vi under intervjun 

observerar elevernas beteende samt tolkar deras svar. Att utforma intervjustrukturen på ett sätt 

som gör den upprepbar vid flera intervjutillfällen skulle även det öka tillförlitligheten. 

(Hassmén, Hassmén, 2008, s. 136) Detta har vi eftersträvat i utformandet av vår 

intervjustruktur med hjälp av halvöppna frågor i en fast struktur där följdfrågor möjliggörs. 

Samtalsledaren är sedan tidigare förtrogen med denna intervjuform då denne har genomfört 

en studie med liknande ansats samt metod, vilket ökar tillförlitligheten till att rätt följdfrågor 

ställs.  Vi hoppas även att detta skapar en god intervjusituation för respondenterna då 

samtalsledaren tidigare praktiserat den svåra balansgången mellan att tydligt leda samtalet 

eller låta barnet själv reflektera över frågorna.  

 

Respondenterna skulle kunna tänkas svara utifrån sociala normer istället för utifrån den egna 

sanna upplevelsen vilket resulterar i en svarsbias. Oavsett medvetenhet eller omedvetenhet 

kan respondenterna svara på frågorna på det sätt de vill framstå för andra eller sig själva eller 

på det sätt de tror att man bör svara. (Ibid, s. 246) Detta kan påverka studiens tillförlitlighet i 

ett negativt skeende, vilket kan minskas genom att vi hävdar anonymitet och frivilligt 

deltagande i studien för respondenterna. Då intervjuerna även kommer att genomföras i 

idrottslärarens arbetsrum kan detta skapa en intervjusituation som knyter an till ämnet vilket 

kan påverka elevernas svar.   
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6.8 Validitet 

Kvalitativ forskning utgår från och beskriver verkligheten som helhet vilket materialet 

därmed ofta skapar ett gediget och ingående resultat. Svåröverskådliga frågeställningar och 

limiterade ämnen kan med hjälp av kvalitativa metoder belysas ingående. Intervjuer syftar till 

att öka förståelsen för respondenternas resonemang och ge en hög svarsfrekvens vilket kan 

stärka validiteten. Med djupintervju som instrument skapas en möjlighet för oss att ställa 

halvöppna frågor samt följdfrågor för att ge en djupare inblick i respondentens 

resonemang.(Hassmén & Hassmén 2008, s 155) 

 

I kvantitativ forskning talar man om validitet i termer av generaliserbarhet vilket man i 

kvalitativ forskning översätter till överförbarhet. Då syftet med kvalitativa studier ofta är att 

undersöka det unika och särskiljande i just den miljö eller grupp som studeras är 

överförbarheten inte av lika stor betydelse som i andra typer av studier. (Ibid.) Detta stödjer 

vår uppfattning om huruvida vi vill besvara studiens frågeställningar.   

 

För att öka studiens validitet ytterligare använder vi flera utgångspunkter för att analysera 

problemområdet, så kallad triangulering. Vi har bland annat använt oss av källtriangulering 

vilket innebär att flera elever med anknytning till problemområdet intervjuats för att validera 

slutsatsen. Samtidigt ökar sannolikheten för att resultatet blir trovärdigare vid flera källors 

upplysningar. (Ibid, s. 156) Även teoritriangulering används i studien vilket innebär att flera 

forskare jämför sina tolkningar av samma material utifrån samma teori (Ibid, s. 157). Detta 

innebär att vi enskilt och oberoende av varandra tolkat resultaten med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna och sedan sammanfört och jämfört våra tolkningar för att bland annat 

sammanställa teman beskrivet under rubrik 6.9.   

 

Genomförandet av en pilotintervju syftar till att validitetsäkra intervjumaterial samt för att 

kunna säkerställa metodvalet kopplat till den information pilotintervjun ger. Om det i och med 

pilotintervjun framkommer eventuella hinder eller svårigheter kommer dessa att justeras till 

intervjutillfällena. Intervjun genomförs även för att kunna utvärdera om de frågor som vi 

ställer ger svar på studiens frågeställningar. 
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6.9 Analysmetod 

En metod för att tolka resultaten är meningskoncentrering vilket innebär att man sammandrar 

respondenters yttranden till kortare formuleringar. Detta möjliggör att det väsentliga 

innehållet i intervjuerna lyfts fram för vidare analys med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna. Denna metod innefattar fem steg: 

 

- Skapa en helhet kring intervjuerna.  

- Respondenternas naturliga “meningsenheter” fastställs som de uttryckts vid 

intervjuerna. 

- Formulering av teman och centrala grupperingar där respondenternas perspektiv och 

uttryck är i fokus. 

- Dessa teman och grupperingar kopplas sedan till studiens syfte och frågeställningar. 

- Centrala teman sammanfattas beskrivande. (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 222 ) 

 

De teman som skapas utifrån denna analysmetod kan användas för att göra mer omfattande 

tolkningar och analyser. Det är dock viktigt att behålla det undersökta fenomenets rika och 

varierande beskrivningar. (Ibid, s. 223) Vid analys av det insamlade materialet kommer vi att 

följa de fem rekommenderade stegen för att skapa teman som kan kopplas till 

frågeställningarna. Detta genom att enskilt bearbeta texterna i sin helhet för att sedan 

gemensamt koncentrera relevanta uttalanden och därefter identifiera centrala teman. 

 

I andra hand kommer vi att göra en ansats till användning av den hermeneutiska spiralen, 

vilket dock inte kan ske i sin helhet då den kräver en mer omfattande process och dataanalys 

än vad intervjuerna tillhandahåller. Den hermeneutiska spiralen innebär en tolkningsprocess 

där forskaren använder sin förförståelse för att tolka de delar som påverkar helheten och 

skapar en ökad förståelse (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 105). Denna tolkningsprocess kan 

fördjupa förståelsen för ämnet och är därmed anser vi den adekvat för vår tolkning av 

resultaten.  

 

De sammanlagda resultaten kommer att redovisas genom väsentliga delar ur intervjuerna för 

att konstatera adekvata anknytningar till studiens syfte och frågeställningar. För att illustrera 

tolkningarna kommer citat att användas.  
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6.10 Etiska överväganden 

Vi utgår ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer med hänsyn till studiens deltagare. 

Dessa principer innefattar fyra stycken grundregler: 

 

- Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

- Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

- Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

- Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet) 

 

Eftersom eleverna är under 15 år informeras deras föräldrar om undersökningen och dess 

syfte, för att sedan kunna ge samtycke till den. 

 

19 

 



7. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras utefter teman som 

framkommit och stämmer överens med frågeställningarna under passande rubriker. Där 

mycket specifik information funnits under ett tema kommer detta att presenteras i en egen 

underrubrik.   

 

7.1 Presentation av de intervjuade eleverna 

Alla intervjuade elever är fysiskt aktiva på fritiden. 

 

- F1 (Flicka, intervju 1) 12 år, fotbollsutövare 

- F2 (Flicka, intervju 2) 12 år, fotbollsutövare 

- P3 (Pojke, intervju 3) 13 år, fotbolls- och innebandyutövare 

- P4 (Pojke, intervju 4) 13 år, fotbollsutövare 

- P5 (Pojke, intervju 5) 12 år, fotbollsutövare 

- P6 (Pojke, intervju 6) 12 år, fotbolls- och innebandyutövare 

- P7 (Pojke, intervju 7) 13 år, innebandyutövare 

- P8 (Pojke, intervju 8) 13 år, fotbollsutövare 

- F9 (Flicka, intervju 9) 13 år, innebandyutövare 

- F10 (Flicka, intervju 10) 13 år, ridsportutövare 

 

7.2 Upplevelse av kost- och måltidsvanor 

7.2.1 Upplevelse av egna kost- och måltidsvanor 

Samtliga elever uppger att de äter frukost varje morgon i mer eller mindre omfattning. Den 

som skiljer sig från mängden och rapporterar en lägre intagsfrekvens av frukost är P7 och 

menar på att detta beror på en dålig aptit tidigt på morgonen:  

 

”jag har inte så stor aptit på morgonen och då äter jag inte så mycket.” 

 

Samma gemensamma vanor gäller för intag av mellanmål där alla elever rapporterar att de 

äter mellanmål minst en gång om dagen, vanligast på eftermiddagen efter skolan. Två av 
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eleverna anger även att de har ett dagligt intag av näringsdrycker rekommenderat av dietist 

vilket de intar på grund av som F10 uttrycker det:  

 

“...jag gick hos dietist för att jag inte åt och gick ner i vikt bara...man måste äta för att man 

inte ska bli för liten, inte växa eller svälta ihjäl eller så.” 

 

Liknande reflektioner återkommer hos F9 som beskriver samma anledning till intag av 

näringsdryck som F10 dock med en större koppling till idrottsutövandet likt flertalet av de 

andra tillfrågade eleverna anger som tankar kring kostens betydelse. Reflektionerna kring 

kost- och måltidsvanor kopplas till stor del till individuell ork och prestation inom varje 

utövad idrottsgren. Dock varierar dessa reflektioner men övergripande svar syftar till kostens 

väsentliga del av idrotten. Vid frågan: “Varför är det så viktigt att äta?” svarar flera elever 

liknande: 

 

“alltså man mår ju bra av mat… när man ska spela fotboll och så då är det ju bra att man 

äter för annars blir man ju, alltså annars orkar man inte med.” 

F1 

 

“ annars så orkar jag inte spela fotboll.” 

P8 

Utöver detta äter alla tillfrågade elever skolmaten i olika stor utsträckning. Vissa av eleverna 

äter enbart “lite grand” medan andra elever alltid äter. De uppger alla att de trots den ansedda 

dåliga kvalitén på maten alltid smakar lite. I enbart ett fall uppges att skolmaten inte äts och 

därför kompenseras med specialkost i form av makaroner. Vid frågan om det finns något 

tillfälle där hon inte alls äter skolmaten svarar F10: 

 

“ mm, näe, eller ibland tar jag lite, väldigt lite, men så brukar jag ha med mig någonting 

också.” 

 

Överlag är attityden till skolmaten negativ då alla elever uppger att de anser maten 

övervägande dålig. Dock skiljer sig anledningarna och reflektionerna till detta varpå P5 

uttrycker en förståelse för skolmatens sämre kvalité då han anser att det stora antalet elever på 

skolan gör det svårt att laga god mat vilket sänker hans förväntningar. I samband med detta 

anser alla elever att skolmatsalen alltid är högljudd vilket skapar en stressad miljö för vissa.  
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Alla de tillfrågade eleverna anger att de vanligast äter middag hemma med familjen i mer 

eller mindre utsträckning, detta beroende på grad av fysisk aktivitet på fritiden och anpassning 

till barnens träningar under veckan. Samtliga elever påstår att någon av föräldrarna lagar mat 

hemma och att så kallad “köpmat” sällan förekommer.  

 

Då eleverna får frågan om de tänker på vad för mat de äter svarar några av dem med en 

medvetenhet kring ohälsosamma snacks såsom chips och godis, medan de andra eleverna 

snarare kopplar detta till kosten i sig och ofta uppger friterat som ohälsosam mat. Trots denna 

medvetenhet anser flertalet tillfrågade att det väsentliga med kost är att det smakar gott, 

skapar en mättnadskänsla och kopplas även till att inte dö. Denna medvetenhet syns tydligare 

hos två av de tillfrågade eleverna jämfört med resterande elever där bland annat mer 

avancerade begrepp används vid beskrivningar av kost. Begrepp som “snabba och långsamma 

kolhydrater” och “näringsinnehåll” är exempelvis återkommande hos F9 vilket tyder på en 

hög grad av kunskap och medvetenhet. 

 

7.2.2 Upplevelse av andra elevers kost- och måltidsvanor 

Eleverna besvarade även frågor kopplat till synpunkter på vänners och skolkamraters kost- 

och måltidsvanor där reflektionerna till största del florerade kring skollunch och frukost. 

Flertalet av de tillfrågade rapporterade att många av vännerna inte äter frukost hemma vilket 

de tror skapar en trötthet. I samband med detta uttryckte även P4 en förvåning och ett ansett 

avvikande beteende när han äter frukost i samband med övernattningar hos andra familjer: 

 

“...det är några av mina kompisar som inte brukar äta frukost, så när jag, vi, jag brukar ju 

sova hos dem ibland på helgerna. Och så äter dem ju inte frukost och så, då får man sitta och 

äta frukost där helt själv och det känns konstigt.” 

 

Gällande skollunchen rapporterade även flertalet tillfrågade att deras vänner avstod från att 

äta skolmaten då de inte tycker att den smakar gott eller anser att det är en stressig miljö i 

matsalen. En reflektion som framkom var också att de tidpunkter då äldre elever befann sig i 

matsalen upplevdes som obehaglig då situationen blir än mer högljudd och de äldre eleverna 

uppfattas som “jobbiga”: 
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“...det som är obekvämt är väl kanske vissa stora, äldre bara, som kan vara obekvämt.” 

 

En av pojkarna uttryckte även en föreställning om att vissa av flickorna tycker att det är 

jobbigt när andra tittar på dem vid skollunchen vilket leder till att vissa flickor ibland helt 

avstår från att äta. 

 

7.3 Sociala omständigheter i relation till kost- och måltidsvanor 

7.3.1 Familj 

Det ställdes även frågor kring vilka omständigheter måltiderna hos de intervjuade eleverna 

intas. Måltider inom hemmet intas på olika sätt inom olika familjer, men det kan också 

urskiljas vissa likheter. Samtliga intervjuade elever uppger att de i mån av tid alltid äter 

middag tillsammans med familjen. De gånger familjen inte äter tillsammans, menar 

respondenterna, beror på träningar som inträffar under middagstid. Flertalet av eleverna äter 

helt själva under de dagar de har träningar och några av dem äter tillsammans med syskon 

som också har träningar under samma dagar. Enbart P5, P6 och F9 äter alltid middagar 

tillsammans med hela familjen då de uppger att föräldrar och eventuella syskon inväntar dem 

att komma hem från träningen. Utöver middagarna intar även P3, P5 och P6 frukost 

tillsammans med respektive familjer, något som de övriga eleverna inte anger att de gör.  P5 

beskriver det så här: 

 

“Alltså vi käkar tillsammans, men mamma brukar bli klar före för hon ska till jobbet, men jag 

hinner ändå käka lite med henne.” 

 

På frågan gällande huruvida eleverna för samtal kring kost och måltidsvanor med sina 

föräldrar svarar samtliga elever med olika exempel som tyder på att de diskuterar mat i olika 

variabler hemma. F1, F2 och P8 menar alla att de inte diskuterar kost hemma, på sin höjd 

diskuterar de vad de blir för middag. I relation till detta anger P7 att de ofta pratar om mat 

hemma: 

 

“till exempel vad vi ska äta till middag, om vi ska handla någonting, dom frågar om jag vill 

hjälpa till med någonting” 
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Detta svar antyder att trots att det inte är stor skillnad från de ovanstående elevernas svar och 

med P7, reflekterar han på ett annat sätt om samtal kring kost. I likhet med P7 involveras även 

P8 i matlagningen i hemmet, detta är dock inget han kopplar till samtal om kost och 

måltidsvanor i hemmet.    

 

P3 och F10 pratar om mat hemma i termer av att deras föräldrar förmanar att de måste äta 

mer, P3 enbart i skolan medan F10 uppger att föräldrarna försöker få henne att överlag äta 

mer av alla dagens måltider. Hon antyder även att hon inte följer deras förmaningar, vilket 

kan illustreras genom detta citat på frågan “vad tycker du om vad dina föräldrar säger?”: 

 

“jag är inte hungrig” 

 

Hemma hos P6 diskuteras vad han äter då föräldrarna anser att han ibland intar för mycket 

godis och andra snacks. Han uppger då att de pratar om att det inte är bra att äta ohälsosamma 

snacks för ofta samt att han bör försöka äta mindre sådant. I kontrast till detta för både P5 och 

F9 mer medvetna samtal kring kost framförallt i relation till idrott och prestation. P5 uppger 

att han och hans föräldrar försöker ha uppsikt över vad han äter samt kostvanor så att de kan 

hitta en bra balans i näringsintaget. F9 diskuterar det ytterligare anknutet till prestation: 

 

“ja, vad som är bra innan match till exempel, snabba kolhydrater eller långsamma 

kolhydrater eller ah för den komplexa maten, hur ofta man ska äta och så” 

 

Genomgående svar av P4 tyder på en medveten reflektion och tydliga kopplingar mellan kost, 

samtal hemma samt idrott. Det framgår att dessa samtal ofta förekommer i hemmet, vanligtvis 

tillsammans med hans mamma som i relation till hans svar försöker skapa goda 

hemmaförhållanden. På frågan om de pratar något om mat hemma svarar han:  

 

“ah hon brukar, vi brukar prata om vad som är nyttigt och vad som är bra att äta och så. 

Som att jag brukar säga att “jag åt inte maten i skolan idag, för den var inte så god”. Och så 

säger hon “men tog du några grönsaker”? Sen pratar hon om när hon lagar mat, att “sånt 

här är bra mat, så det är bra om du får i dig”. Så brukar jag äta det.“ 
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7.3.2 Vänner 

Samtliga elever anger att de i samband med skollunchen äter tillsammans med andra 

klasskamrater. Samtliga respondenter upplever även att det i deras sociala konstruktioner är 

bra stämning under luncherna. De flesta menar också att det är bekvämt att äta i matsalen, 

trots att det ofta är hög ljudnivå och så många elever att de knappt får en stol var att sitta på. 

De gånger de eventuellt kan känna sig obekväma kan vara så som P6 uttrycker det, då de 

äldre eleverna har samma lunchtid som dem eftersom han tycker att de kan vara “jobbiga”.  

 

F1, P4 samt F10 är de enda av de intervjuade eleverna som uppger att det förekommer någon 

form av djupare diskussioner eller samtal kring mat inom deras vänskapskretsar. Inom F1:s 

vänskapskrets förekommer det samtal kring kostens kvalité samt smaklighet. Hennes svar 

antyder dock att hon inte påverkas av vännernas åsikter om maten: 

 

“ehm jag vet, alltså jag tror att dom tycker att maten är ganska okej, men ändå så brukar det 

bli så här “gud vad äckligt” och så smakar dom inte ens. Alltså jag brukar ta ändå men ah” 

 

Hon uttrycker även att hon tycker att deras beteende är lite avvikande då de inte äter i skolan, 

då de äter allting hemma. Även P4 berättar att de inom hans vänskapskrets pratar om 

skollunchens smaklighet, och att de hanterar det på det här sättet: 

 

“vi gillar typ samma mat allihopa, alltså när det inte är god mat så brukar vi ta en liten del 

och smaka och sen tar vi mackor” 

 

F10 pratar enbart om mat med en av hennes vänner, och att de då påminner varandra, enligt 

henne, att äta maten och mellanmål eftersom detta kan vara något de lätt glömmer bort. 

 

Övriga elever anger att de sällan pratar om kost och måltidsvanor med sina vänner. Om det 

förekommer samtal kring mat är det ofta gällande om maten är god eller “äcklig”, samt 

huruvida de “kan äta” den. Dock uppger de att de inte tar till sig kommentarerna och alltid 

äter något litet ändå.  
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7.4 Upplevd energi i skolan relaterat till kost- och måltidsvanor 

På frågorna gällande hur de upplever att de orkar prestera i skolan, svarar alla elever 

genomgående att de för det mesta försöker göra sitt bästa i skolan. Dock kan energin och 

prestationen variera beroende på olika faktorer. Samtliga elever anger att de oftast är pigga på 

morgonen när de kommer till skolan. Om de någon gång inte skulle vara det, tror de till 

största delen att det beror på att de börjat skolan tidigt eller sovit lite natten innan.  

 

Under eftermiddagarna börjar flertalet av de intervjuade eleverna känna att energin och orken 

är låg, vilket enligt till exempel F2 kan bero på: 

 

“då har jag inte ätit och klassen har varit jättestökig” 

 

Många av de andra eleverna drar också denna koppling mellan trötta eftermiddagar och 

bristande intag av kost, och menar på att det eventuellt hade krävts ett mellanmål på 

eftermiddagen för att höja energinivåerna. F9 drar också kopplingen mellan stökig klass och 

intag av mat: 

 

“ja eller vissa är ju mer trötta än andra. Vissa äter ju inte frukost och då blir man oftast 

mycket tröttare, så ah.” 

 

Fyra av de intervjuade eleverna, P4, P5, P7 och P8, anger att de är pigga större delen av 

dagen, vilket de kopplar till en hög aktivitetsnivå under dagen. De reflekterar inte till skillnad 

från de andra eleverna kring kostens betydelse till energistatusen. P4 uttrycker det såhär: 

 

”ja då känner jag mig också pigg, för ah jag brukar alltid röra på mig hela tiden, jag sitter 

inte inne så mycket för jag brukar vara ute så mycket som möjligt så då, känner jag mig 

pigg.” 
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8. Diskussion och Analys 
Resultatet i vår studie visar på en ensidig bild av problemområdet där vi enbart kan uttala oss 

om enskilda individers upplevelse och attityd till ämnet. Undersökningen genererar en 

förståelse för elevernas relationer till kost. För att skapa en djupare analys utav resultatet har 

vi använt oss av socialkognitiv teori och Bronfenbrenners ekologiska modell samt tidigare 

forskning, detta för att skapa en förståelse för elevernas uttalanden snarare än enbart se till de 

ytliga svaren.  

 

8.1 Ungdomarnas vanor och beteenden i relation till kost 

Analyserna av intervjuerna antyder att flertalet av de tillfrågade har en god kosthållning då de 

äter samtliga av dagens mål i mer eller mindre utsträckning. Vår åsikt är att denna 

kosthållning är balanserad och för vissa elever genomtänkt och planerad. Elever, exempelvis 

F9 och F10 verkar enligt vår åsikt ha en ökad risk för att hamna i ett av de problem beskrivet i 

inledningen (rubrik 1). Dock tror vi uppmärksamheten och stödet hemifrån skapar ett 

skyddsnät samt bra värderingar och beteenden vilket kan minimera risken för att drabbas av 

exempelvis ätstörningar. F9 specifikt verkar medvetet reflektera över en hälsosam livsstil då 

hon ofta drar slutsatser över vad hon äter, bör äta och hur detta påverkar henne och hennes 

idrottsprestation. Hon visar även på en hög kunskap kring ämnet genom att uttala sig med 

kostrelaterade begrepp och en hög grad av reflektion kring vad som är näringsriktigt eller inte. 

Denna kunskap ser vi hos flera av respondenterna då de ofta talar om vad som är ”nyttigt” och 

”onyttigt” vilket även syns i existerande forskning (Nobel, et. al, 2001). F9:s kunskap kring 

kost verkar bero på att hon tidigare besökt en dietist vilket även F10 gjort. De här två eleverna 

anser vi överensstämmer med den socialkognitiva teorin där specifik fakta och information 

samverkar med individens egen uppfattning som i sin tur skapar ett handlande. 

 

Alla elever är medvetna om kostens betydelse för hälsan, dock syns en skillnad mellan F9 och 

F10 jämfört med övriga tillfrågade elever. Uttryck som att ”man kan dö” om man inte äter är 

vanligt bland de elever vi finner mer omedvetna medan F9 och F10 uppger att kosten är viktig 

för att inte ”svälta ihjäl” eller bli för smal. Detta kopplar vi till att de tidigare besökt dietist 

som eventuellt har överfört en mer ingående kunskap kring kostens betydelse. Tidigare 

studier menar på att ungdomar är medvetna om att valet av mat är viktigt för att förebygga 

olika sjukdomar vilket syns i våra resultat (Nowak & Crawford, 1998). 
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Forskning visar på skillnader mellan könen gällande frekvens av måltidsintag där pojkar visar 

tendenser till att oftare äta alla dagens måltider under en skolvecka (Rasmusen, et. al, 2004). 

Detta är inget vår studie visar på, dock syns en tendens till att flickorna är mer medvetna om 

kostens innebörd i samband med träning men framförallt allmänt. En av pojkarna uttrycker 

även en reflektion gällande könsskillnader då han upplever att flera flickor avstår skollunchen 

helt på grund av vissa faktorer såsom att flickorna känner sig uttittade vid skollunchen av 

pojkarna. I kontrast till detta uttrycker en annan kille att han upplever att pojkarna är mer 

”kräsna” gällande skolmaten jämfört med flickorna. Detta är ett fynd vi finner intressant i 

studien då det motsäger varandra och till viss del tidigare forskning.  

 

I likhet med tidigare forskning verkar ungdomarna välja mat oberoende av kunskap om vad 

som är näringsriktigt eller inte. Istället verkar andra faktorer styra deras val av kost så som 

smaklighet, utseende och att skapa en mättnadskänsla. (Gracey, et. al, 1996) Detta kan bidra 

till att de tillfrågade eleverna äter skollunchen i olika utsträckning. Då de väljer att avstå 

maten motiveras detta med att de anser maten vara ”äcklig”.   

 

Vi anser att elevernas attityder kring kost skulle kunna förklaras med hjälp av 

Bronfenbrenners ekologiska modell då dess olika nivåer samverkar för att skapa individens 

egna reflektioner och slutligen beteende. Ungdomarna befinner sig i ständig växelverkan 

mellan olika miljöer och blir då därför en produkt mellan dessa olika sammanhang. 

Exempelvis kan mesosystemet påverka genom föräldrars tidigare erfarenheter kring sin egen 

skoltid och dåvarande skollunch. Detta kan påverka ungdomen positivt eller negativt i sina 

beteenden.      

 

8.2 Social påverkan i relation till kost 

I analysen av svaren kopplat till de kognitiva teorierna framgår det och bekräftas att elevernas 

påverkan hemifrån skapar goda förhållanden till kost. Då eleverna inte alltid uttrycker detta 

medvetet så visar analysen av elevernas svar att detta är en möjlig teori. Exempel på detta är 

F1 som uppger att samtal hemma enbart sker kring vad för mat som serveras, dock anser vi att 

goda vanor ändå medförs hemifrån. Detta i relation till socialkognitiva teorin, där individen 

påverkas av beteende och miljön runt omkring sig, skapar individen utifrån dessa faktorer sina 

egna vanor och beteenden. I samband med detta bedömer vi även att hon har en stark 
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självkänsla då hon har ett säkert och stabilt beteendemönster. Samtidigt syns en tydlig 

medvetenhet kring kostvanor hos andra respondenter där mer avancerade och medvetna 

begrepp utgör delar av intervjun. F9 förklarar ofta situationer och reflektioner med hjälp av 

begrepp inom näringsläran vilket tyder på en större medvetenhet och kunskap jämfört med de 

andra eleverna. Även detta stämmer överens med den socialkognitiva teorin, och dess centrala 

begrepp outcome expectation, då hon uppger att samtal kring kopplingen mellan kost och 

prestation förekommer hemma. Denna kunskap hemifrån ses även tydligt hos P4 som 

konstant kopplar sina svar under intervjun till samtal med sin mamma där hon ofta verkar 

påpeka och upplysa P4 kring hans kostvanor och val. I enlighet med den socialkognitiva 

teorin anser vi att omgivningsfaktorerna och personliga faktorer bidrar till att förklara hans 

beteenden då hans mamma ofta informerar honom med fakta kring hälsosam kost. En teori är 

då att han bearbetar denna information omedvetet och skapar en uppfattning om sina egna 

förmågor. De två ovannämnda faktorerna bidrar då till att han skapar ett visst beteende. 

 

Överlag syns en tendens till att flera av respondenterna påverkas positivt i sina beteenden då 

en interaktion med bland annat mikrosystem inverkar på deras relationer och upplevelser av 

kost. Exempelvis anger de flesta av respondenterna att de hemifrån fått klara åsikter kring 

hälsosam mat och ohälsosamma snacks och godis. Dock avviker beteendet ofta från denna 

kunskap. I relation till mikrosystem menar vi att eleverna kan göra en medveten reflektion 

kring denna närmiljö och hur dessa normer inverkar på deras vanor. Dock anser vi, enligt 

Bronfenbrenners ekologiska teori, att deras beteenden och vanor även påverkas av de andra 

systemen inom teorin. Exempelvis skulle ett sådant system kunna vara makrosystem vilket 

innebär de samhälleliga omständigheterna såsom media och ideologier. Dock uppskattar vi att 

elevernas psykiska utveckling ännu inte nått den nivån utan snarare är en form av biprodukt 

av makrosystemet.  De andra mellanliggande två systemen kräver en ytterligare medvetenhet 

och utveckling. Däremot ser vi en tendens till reflektion kring exosystemet hos en elev då P5 i 

samband med frågor kring skollunchen uttrycker: 

 

“ja, alltså, det är bra, alltså det är svårt att laga, det är så många i den här skolan, så man 

kan inte förvänta sig mer riktigt...” 

 

Mycket av vår analys av elevernas svar stämmer överens med existerande forskning kring 

ämnet familj och beteende inom kost. Då samtliga elever uppger att de intar flertalet middagar 

tillsammans med resterande familj binder vi det till existerande forskning som tyder på att 
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dessa vanor verkar bidra till en skyddande miljö för eleverna, och har betydelse för hur 

eleverna senare reflekterar kring vanor såsom kost och skolprestation. (Skeer & Ballard, 

2013) Dock bör det påpekas att vi enbart kan uttala oss om en sida av problemområdet då 

studiens population är en homogen grupp av individer. Med hjälp av den existerande 

forskningen kan vi bekräfta våra resultat men enbart ge en ensidig syn på kostvanor och 

attityder. 

 

Forskning visar på att ungdomar påverkas av omgivande miljöer såsom vänner, normer och 

kulturer vilket vi ser små tendenser till (Carey, Donaghue & Broderick, 2013; Lally, Bartle & 

Wardle, 2011). Bland annat visar studier tendenser till att elevernas kosthållning påverkas av 

sociala omständigheter vilket är relevant till vår studie. (Dabbaghian et. al, 2012) Vid flera 

tillfällen uppger respondenterna att miljön vid skollunchen är stressande på grund av hög 

ljudnivå, få sittplatser och vänners åsikter kring skolmaten. Denna miljö verkar bidra till att 

flera av eleverna väljer att tillbringa kort tid i matsalen vilket även ses i andra studier 

(Zandian, et. al, 2012).  

 

I analysen av hur eleverna påverkas av sociala omständigheter, såsom vänner, utmärker sig 

F10, vilken starkt påverkas av faktorn social environmental or interpersonal influences. Hon 

uppger att reflektioner och diskussioner förekommer med en specifik vän där vi tolkar hennes 

svar som en jämförelse mellan varandra och som ett stöd i sitt egna valda beteende och val att 

emellanåt inte äta. En annan orsak till att hon inte äter menar hon själv beror på avsaknad av 

hunger vilket vi kopplar till faktorn individual or interpersonal influences där vi syftar till 

biologiska influenser. Resterande faktorer inom denna tidigare forskning verkar inte beröra 

henne i någon större grad. (Story, Neumark-Sztainer & French, 2002)     

 

Då samtliga elever är fysiskt aktiva inom föreningslivet, reflekterar vi över hur denna miljö 

påverkar och influerar på den enskilda respondentens värderingar och tankar. Enligt elevernas 

svar drar vi slutsatsen att de flesta upplever miljön som positiv och skapar goda 

förutsättningar för välmående i idrottsliga sammanhang.  Tidigare studier tyder på att fysiskt 

aktiva ungdomar är mer benägna att ha mer hälsosamma kostvanor än stillasittande 

ungdomar, dock kan vi enbart belysa ena sidan av denna forskning med våra resultat. 

(Pascale, Turcotte & Perreault, 2013). Vår studie genererar enbart ett nedslag i en grupp 

idrottsaktiva ungdomars kostvanor där resultaten tyder på en god balans i kostvanor, därmed 

kan denna tidigare forskning inte bekräftas utan enbart indikera på att aktiva ungdomar har 
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goda hälsobeteenden. Utöver F9 och F10 anser vi att resterande respondenter inte riskerar att 

hamna i någon av samhällets extrema klyftor gällande olika kosthållningar eftersom de bland 

annat har stöd hemifrån, goda värderingar från idrotten och att de befintliga kunskaper de 

innehar skapar goda vanor. Detta stöds även av tidigare forskning. (Eisenberg, et. al, 2004; 

Delisle, et. al, 2010; Nobel, et. al, 2001) 

 

8.3 Upplevd energinivå relaterat till kosthållning 

Den upplevda energin och orken bland eleverna varierar. Flera av respondenterna uppger att 

de ofta är trötta under skoldagen, framförallt på eftermiddagen, samtidigt upplever flera det 

motsatta och är pigga under hela dagen. Vår uppfattning är att eleverna är medvetna om vad 

som påverkar energinivån under dagen då de ger klara svar vid intervjuerna. Flera anser att 

tröttheten beror på otillräcklig sömn och framförallt ett bristande kostintag under dagen, vilket 

överensstämmer med tidigare studier (Nordlund & Jacobson, 1999). F2:s upplevelse av 

energinivån på eftermiddagen går att analyseras utifrån socialkognitiva teorin. Den 

omgivande miljön i form av en “stökig” klass kombinerat med ett beteende att inte ätit 

tillräckligt till lunch resulterar i en upplevd lägre energinivå. Liknande analyser går att göra 

med samtliga respondenter. Dock kan en eventuell bidragande faktor till tröttheten yttra sig i 

form av den pubertala och hormonella utvecklingen och förändringen som elevernas ålder 

medför. Då samtliga elever är 12 eller 13 år skulle en sådan upplevelse av trötthet även kunna 

bero på dessa bifaktorer. (Stockholms läns landsting, 2010)  

 

Den socialkognitiva teorin kan även sammanföras med att elevernas beteenden skapas genom 

bland annat sociala normer och individens uppfattning om sin egen potential och kapacitet. 

Det framgår av elevernas svar att de har en vilja och förväntning att prestera och utvecklas 

inom den idrottsliga arenan. Tendenser till detta fenomen syns även i samband med elevernas 

uttalade strävan att lyckas i skolan vilket flertalet existerande studier mäter och då gällande 

sambandet mellan exempelvis läs- och skrivsvårigheter och kostvanor. (Øverby, Lüdemann & 

Høigaard, 2013) Detta är ingenting vår studie berör då det hade krävts en ytterligare 

undersökning parallellt för att mäta dessa potentiella svårigheter.  
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8.4 Metoddiskussion  

Då samtliga elever är fysiskt aktiva på fritiden skapar detta ett snävt urval vilket bidrar till en 

bias i studien. Vi ser enbart en djupare sida av problemområdet och kan inte påvisa någon 

skillnad jämfört med inaktiva elever. Därmed kan vi inte uttala oss generellt vilket vi inte ser 

som ett problem och heller inte eftersträvat.  Dock anser vi att metodvalet och urvalet 

genererat i en djupare förståelse för de undersökta elevernas situation och upplevelse vilket i 

sin tur gett förutsättning att besvara frågeställningarna.  

 

Tiden för intervjuerna var relativt kort vilket vi var förberedda på. Därför utformades 

intervjustrukturen på ett sätt som ger förutsättning för att få klara svar från respondenterna. 

Framförallt har det funnits möjlighet för följdfrågor vilket har genererat djupare svar. Några 

av eleverna gav under intervjun kortare svar vilket hade kunnat motverkas genom att öka 

åldersspannet på urvalet. Detta hade eventuellt kunnat öka verbaliteten och djupet i svaren då 

äldre elever innehar en högre grad av erfarenhet i ämnet. Trots detta har intervjuerna skapat 

förutsättning att ge svar på frågeställningarna då flertalet av respondenterna är relativt 

medvetna om kostens betydelse och samhällets normer. 

 

Eventuella underliggande könsfaktorer har kunnat minimeras då båda könen är representerade 

i urvalsgruppen vilket ökar giltigheten för studien. Inga tydliga könsskillnader urskiljs i 

studien, skillnaden mellan individerna har en mer betydande roll vilket är oberoende av kön. 

En underliggande faktor som identifierats är att samtliga elever är medvetna om ämnet kring 

intervjun. Vi uppfattar ofta att öppna frågor såsom, ”hur ser en skoldagsmorgon ut för dig?”, 

ofta besvaras med inriktning på studiens ämne oberoende på hur frågan ställts. Detta skulle 

kunna skapa en svarsbias i form av att eleverna svarar efter förväntan och inte utefter egna 

reflektioner. Detta är något vi försökt frångå med hjälp av följdfrågor.  

 

Intervjuerna genomfördes i idrottslärarens arbetsrum vilket eleverna skulle kunna uppfatta 

som en påfrestande miljö vilket kan påverka elevernas uttalanden. Även det faktum att 

intervjuerna utfördes under idrottslektionerna tror vi kan skapa en koppling och förväntning, 

på vad de bör svara under intervjun, hos eleverna. Även det fysiska rummet kan inge en 

förväntan hos eleverna vilket kan generera i en svarsbias.  
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Det faktum att alla respondenter är idrottsaktiva ger oss möjlighet att enbart belysa ett 

perspektiv på problemområdet och därför har även det kunna skapa en bias. Dock har inte vår 

intention varit att belysa flera olika vinklar av problemområdet utan enbart undersöka hur tio 

elever ser på sina vanor.  

8.5 Vidare forskning 

Ämnet kost och hälsa är ett aktuellt ämne idag vilket vi kan se i både existerande forskning 

och media. Vår studie skapar enbart en djupare insikt kring ämnet hos en homogen grupp 

vilket i detta fall är fysiskt aktiva ungdomar. Trots studiens begränsningar ger den ökad 

inblick i ungdomars attityder till kost och därmed studiens väsentliga syfte. Studien genererar 

nödvändiga erfarenheter inför vår kommande yrkesprofession då den belyser reflektioner 

kring kost och skapar en kunskapsbas som sällan ingår i utbildningen.  

 

För att utveckla studien och inför vidare kvalitativ forskning inom området skulle fortsatta 

intervjuer med parallella undersökningsmetoder kunna användas och då med hjälp av verktyg 

som kartlägger exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Om ett bredare perspektiv och en 

ytterligare synvinkel på ämnet efterfrågas kan studien genomföras med kontrollgrupp och ett 

handplockat urval med andra kriterier, så som icke aktiva individer.  

 

Studien skulle kunna genomföras med en kvantitativ ansats där populationen till urvalet är 

större vilket kan ge en ökad förståelse och ge förutsättning för eventuella generaliseringar 

kring ämnet. Ett stort urval skulle även kunna tydliggöra eventuella könsskillnader.     

 

8.6 Konklusion  

Studien har genererat en djupare inblick över hur tio fysiskt aktiva elever reflekterar kring 

kost- och måltidsvanor i relation till sociala faktorer och energistatus under skoltid. De tio 

undersökta eleverna har en god relation och attityd till kost vilket vi bedömer kan ha skapats 

utifrån sociala omständigheter. De verkar ha utvecklat egna värderingar och tankar kring kost 

vilket verkar grunda sig i att de upplever sina sociala nätverk i relation till mat i positiv 

bemärkelse. I skolan upplever de tillfrågade eleverna ofta en stöttning från vänner vid 

avvägning om att äta eller inte. Om denna stöttning uteblir väljer eleverna ofta att äta ändå 

vilket kan beror på goda vanor hemifrån. Utöver detta upplever eleverna att energin och orken 
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påverkas under en skoldag. De uppger att den största anledningen till detta är att frekvensen 

av matintaget är lågt, bland annat ett uteblivet mellanmål.  

 

Studien visar att ungdomars beteende avseende kost och måltidsmönster verkar ha sin grund i 

miljö och sociala omständigheter snarare än kunskap om kost vilket även syns i tidigare 

forskning.
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Bilaga 1 
Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka tio idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7:s syn på kost- och 

måltidsvanor, den upplevda sociala påverkan i samband med måltiden, samt huruvida de 

upplever att deras ork och energinivå påverkas av måltidsvanor. Vi söker inblick i de 

medverkande elevernas inre verklighet, samt deras sätt att resonera och reagera.  

 

Frågställningar: 

- Hur ser 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 på sina kost- och måltidsvanor? 

- Hur upplever 10 idrottsaktiva elever i årskurs 6 och 7 den sociala påverkan kring kost- 

och måltidsvanor?  

- Hur påverkas 10 idrottsaktiva elevers i årskurs 6 och 7 upplevda energi och ork i 

skolan relaterat till kost- och måltidsvanor? 

Vilka sökord har du använt? 

Attityder, mat, kost, ungdomar, kostvanor, matvanor, energi, socialt, adolescent, nutrition 

habits, attitudes, food, diet, teenagers, peers, family, academic performance, physical activity,    

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco och Google Scholar  

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Smart av Mat 

Ebsco: Attitudes, food, habits, adolescents, performance, physical activity 

Pubmed: Attitudes, food, habits, adolescents, performance, physical activity 

Google Scholar: Attityder, kostvanor, mat, ungdomar, energi 

Kommentarer 

Det var relativt lätt att hitta forskning. Vi letade mycket i referenslistor i andra relevanta 

uppsatser, avhandlingar och forskningsartiklar vilket gav oss stor framgång i sökandet.  
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Bilaga 2 

 

 

 
 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar till Idrottslärare på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Just nu skriver vi vårt examensarbete på avancerad nivå vilket berör attityder till 

kost bland ungdomar. Vårt mål med detta arbete är att få en djupare förståelse för hur 

ungdomar ser på kosthållning och hur detta eventuellt påverkar energin och orken i skolan. 

För att få den förståelsen vill vi intervjua flickor och pojkar i årskurs 6 och 7 kring ämnet. 

Den information vi får in kommer enbart att behandlas av oss och vår handledare på GIH. 

Intervjuerna kommer att behandlas anonymt och det är helt frivilligt att både delta och 

besvara frågorna. Vi hoppas att ni vill delta i denna undersökning. 

Intervjuerna kommer att äga rum under skoltid under vecka 36 och 37. Om ni INTE vill att ert 

barn ska delta i vår studie ber vi er att kontakta oss innan detta, senast måndag vecka 36. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

        Elin Jonsson                                                                                        Sanne Sejlert 

Elin—jonsson@hotmail.com                                                               s_sejlert@hotmail.com 
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Bilaga 3 
 

Intervjustruktur 

*      Bakgrund: 

-          Ålder: 

-          Kön: 

*      Frågor kost 

-          Hur ser en skoldagsmorgon ut för dig? 

-          Brukar du äta någon frukost? (vad äter du isf? Känner du att du blir mätt när du äter på 

morgonen? Gör du det varje morgon eller är det olika?) 

-          Vad tycker du om skolmaten? (brukar det vara bra mat?) 

-          Hur ofta äter du skolmaten? 

-          Om du inte äter skolmaten vad gör du då? 

-          Hur ser det ut efter skolan? När brukar du äta på eftermiddagen? 

-          Vad brukar det finnas att äta hemma? 

-          Är det någon som brukar laga mat hemma? Vad brukar det isf bli för sorts mat då? 

-          Vad äter du helst för mat? 

·         Socialt och attityd 

-          Äter du tillsammans med familjen eller själv? (hur ofta isf?) 

-          Brukar du och dina föräldrar prata om mat? (vad pratar ni om isf?) 

-          Tycker dem att du behöver förändra på någonting när det gäller mat? 

-          Brukar du och dina kompisar prata någonting om mat? (isf vad?) 

-          Vad tror du att dina vänner tycker och tänker om mat? 

-          Vad tycker och tänker du om mat? (är det viktigt att man blir mätt? Varför måste man 

äta osv) 

-          Tänker du något på vad det är för slags mat du äter? (ev konsekvenserna..) 

-          Vad tycker du är viktigast med mat? (ska det smaka gott, ska det vara nyttig mat, ska 

det vara mättande osv) 

-          Hur känns det när du och dina vänner ska äta i matsalen? Finns det något tillfälle då 

det inte känns bekvämt? Vad är det isf som är obekvämt? 

-          Tror du att det är någon skillnad på vad pojkarna tycker om mat än vad flickorna gör? 

Vad tror du att pojkarna tänker då? TVÄRTOM NÄR DET ÄR POJKAR 
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·         Ork 

-          Hur känner du dig när du är i skolan? Är du trött, eller pigg? 

-          Hur ofta känner du dig detta? 

-          Om du är trött ibland vad tror du att detta kan bero på? 

-          Hur är det på morgonen, dem första lektionerna, känner du att du hänger med 

ordentligt på lektionerna? 

-          På eftermiddagarna hur är det då med energistatusen? Vad beror denna energin på tror 

du? 

-          Känner du att du kan göra ditt bästa i skolan mestadels av tiden eller känner du att du 

skulle vilja kunna göra något annorlunda? 

-          Skulle detta kunna kopplas till det du äter? 

-          Hur är det med dina kompisar, verkar det som att dem känner likadant som du eller 

märker du någon skillnad på dem? 
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