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av det sammensatte helsefenomenet.

Vi vil rette en stor takk til Marthe Bottolfs som har vært vår kontaktperson gjennom
skriveprosjektet. Takk for at du har veiledet, inspirert og ikke minst takk for at du har klart
å begrense oss.
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samarbeid med. Vi ble møtt med positivitet og en ambisjon for å tilrettelegge så
datainnsamlingen kunne gjennomføres. Og selvfølgelig en stor takk til elevene som har
deltatt på undersøkelsen!

Bakkenteigen mai 2017

Marte Asbjørnhus og Ragnhild Engelsvold

Sammendrag
Bakgrunn: Bakgrunnen for denne oppgaven springer ut i interessen for kosthold og helse, og
disse faktorenes betydning for dagens samfunnsutvikling. Nysgjerrigheten rundt dette temaet
kan forklares av Goth (2014) som sier det viktig å danne gode kostholdsvaner i ung alder for å
oppnå en god helse resten av livet. Utvalget i denne studien er elever i 10. klasse ved en skole
i Modum kommune.

Problemstilling: Problemstillingen det er tatt utgangspunkt i er; «i hvilken grad er ungdom
opptatt av å spise sunt og hvilke faktorer påvirker dette?». Videre underproblemstillinger;
«hvordan spiller kjønn inn som påvirkende faktor?» og «hvordan påvirker antall treningstimer
i uken ungdommenes kosthold?».

Metode: Denne studien bruker en kvantitativ metode med et digitalt spørreskjema som verktøy
for innsamling av data. Designet er en tverrsnittsundersøkelse hvor 60 elever har gjennomført
spørreundersøkelsen èn gang.

Resultater: Resultatene viser sammenhenger mellom kosthold, trening og kjønn. Generelt
viser funnene en gjennomgående stor interesse for kosthold uavhengig av kjønn, og
majoriteten av utvalget rapporterer om et sunt eller varierende sunt kosthold. Videre viser
funnene et økt matinntak blant respondentene som bedriver fysisk aktivitet, i tillegg til at de
som trener over anbefalt mengde per uke har et godt kosthold. Det gjennomsnittlige inntaket
av frukt og grønnsaker ligger under anbefalt mengde. Flertallet av de som spiser mindre frukt
og grønt enn anbefalt er gutter.

Konklusjon: Majoriteten av respondentene, 63,4 prosent (38 respondenter), oppgir at de er
«svært» eller «noe interessert» i mat og helse. Våre funn støtter oppunder tidligere
studier/forskning hvor fysisk aktiv ungdom har et sunnere kosthold enn de som er mindre
aktive. Likevel oppnår ikke deler av utvalget vårt de generelle anbefalingene. Det er et større
antall elever som trener over anbefalte syv timer i uken med moderat intensitet, mens et fåtall
av elevene spiser mer enn anbefalt mengde på fem porsjoner frukt og grønnsaker per dag.
Resultatene våre viser dermed en sammenheng med funn gjort i tidligere studier/forskning.
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1.0 Definisjon av noen relevante begreper
Bias: «En form for systematisk feil som kan innvirke på vitenskapelige studier og forstyrre
målingsprosessene» (Sica, 2005).
Bivariat analyse: «To variabler som samvarierer» (Jacobsen, 2016, s. 313).
Dikotome variabler: «Variabler med kun to verdier (dikotomi=todeling) (Johannessen, 2009,
s. 46).
Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet: «Enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur
som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivået» (Caspersen, Powell
og Christenson, 1985).
Klyngeutvalg: «Å gruppere enhetene i populasjonen i definerte grupper, kalt klynger, før man
trekker utvalget» (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2011, s. 242).
Populasjon: «Populasjon betyr befolkning» (Johannessen et al, 2011, s. 240).
Påvirkningsfaktor: «Positive og negative påvirkningsfaktorer består av kjente forhold som
virker inn på helsen. Påvirkningsfaktorer omfatter både helsefremmende og forebyggende
faktorer, og risikofaktorer. Påvirkningsfaktorene representerer en stor bredde, og er ofte
knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø (Helsedirektoratet, 2013, s. 8). Ungdom: Gutter
og jenter i alderen 15-16 år. Definisjon fra Norges Idrettsforbund: «Ungdom er i alderen
mellom 13-19 år» (Norges Idrettsforbund, u.å).
Sunt kosthold: Et kosthold som samråder med kostrådene til Helsedirektoratet.
Trivariat analyse: «Analyse av tre variabler samtidig» (Jacobsen, 2016, s. 313).
Univariat analyse: «Denne typen analyser beskriver en og en variabel om gangen ved hjelp
av ulike statistiske mål» (Jacobsen, 2016, s. 313).
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2.0 Innledning
2.1 Bakgrunn for valg av tema
Bakgrunnen for denne oppgaven springer ut i interessen for kosthold og helse. Det er i stor grad
aktuelt ved at man i dag ser en stadig mer inaktiv befolkning som pådrar seg livsstilssykdommer
av forskjellige former. Tilgangen på mat generelt og mengden «usunn» mat har fått mye av
skylden for dette. Vi mener den negative utviklingen er hensiktsmessig å forebygge i stedet for
å behandle når skaden først er skjedd. Fysisk aktivitet har vist seg å ha svært god effekt på helse
og vektreduksjon, spesielt sammen med et godt kosthold (Aadland og Andersen, 2013). På
bakgrunn av denne samfunnsutviklingen ønsket vi mer kunnskap om ungdoms hverdag med
tanke på trening, mat og sosiale aktiviteter. Det er viktig å sette fokus på helse til denne
aldersgruppen, og vi skal se på ungdom i 15-16 årsalderen.

Utgangspunktet for vår nysgjerrighet kan forklares av Goth (2014) som sier det viktig å danne
gode kostholdsvaner i tidlig alder for å oppnå en god helse resten av livet. Her er ungdomsårene
viktige for å danne et solid grunnlag som fremmer utviklingen. Vår forventning til funn i denne
oppgaven er en gjennomgående høy interesse for kosthold blant elevene. Videre tror vi trening
er en påvirkende faktor som spiller inn på kosten. Det er mange faktorer som påvirker valg og
livsstil slik Klepp, Aaræ og Rimpelä (1997) skriver om. I tillegg tror vi jenter bryr seg noe mer
enn gutter på dette området. Det forventes lite forskjell i aktivitetsnivået blant jenter og gutter.
Med utgangspunkt i tidligere studier/forskning vil vi se om det er store avvik til det geografiske
området vårt utvalg er knyttet til.

2.2 Problemstilling
Denne oppgaven er skrevet med utgangspunkt i problemstillingen; «I hvilken grad er ungdom
opptatt av å spise sunt og hvilke faktorer påvirker dette?». Videre tas det stilling til
underproblemstillingene; «hvordan spiller kjønn inn som påvirkende faktor?» og «hvordan
påvirker antall treningstimer i uken ungdommenes kosthold?»
Valg av problemstilling er presisert mot en stor og viktig samfunnsgruppe som en dag skal
«overta verden». Fokuset på ernæring og spisevaner blant ungdom har ikke fått mest
oppmerksomhet i gjennomførte studier om ungdomskultur, noe som er uheldig i forhold til
viktigheten av riktig ernæring som igjen gir normal vekst og utvikling (Nordbotten, 2011, s.
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43-45). Denne aldersgruppen vil mulig være mer sårbar med tanke på puberteten og påvirkning
fra omgivelsene.

2.3 Avgrensning av oppgaven
Helse er et svært vidt og komplekst begrep som tar for seg mye og kan kobles opp mot mange
relaterte temaer. Det var nødvendig å avgrense oppgaven for å unngå at den ble for stor. Primært
ble avgrensningene satt på bakgrunn av tema av interesse, derav kosthold. Deretter ble gruppe,
geografisk område, kjønn og fysisk aktivitet/trening inkludert. Disse faktorene har regelmessig
blitt tilpasset problemstillingen og spørreundersøkelsen som er utarbeidet og gjennomført.
Spørreundersøkelsen er avgrenset med tanke på antall og type spørsmål, da det er vesentlig at
denne gir oss svar på problemstillingen. Det var utfordrende å utforme en spørreundersøkelse
som passet inn i en oppgave som denne med tanke på omfang. Til tross for komprimering av
undersøkelsen underveis i prosessen, ble det nødvendig å fokusere på et utvalg av de mest
relevante spørsmålene. Temaet psykisk helse er bevisst utelatt, da fagområdet er for stort for
denne oppgaven.

2.4 Oppgavens disposisjon
For best mulig struktur og oversikt er oppgaven delt inn i kapitler, derav innledning, metode,
teori, resultater, diskusjon, konklusjon og litteraturliste. Etterfølgende kommer vedlegg som
består av spørreundersøkelsen og infoskriv om samtykke.
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3.0 Relevant teori om ungdom, kosthold og helse
Individers valg av livsstil og valgene man tar i hverdagen påvirkes av flere faktorer (Klepp,
Aaræ og Rimpelä, 1997, s. 14). Livsstilsfaktorer som kosthold og fysisk aktivitet har blitt sett
på i tidligere forsking hvor sammenhenger mellom disse er funnet. Morin, Turcotte og Perreault
(2013) fant signifikante forskjeller mellom spisevaner blant unge mennesker som er i fysisk
aktivitet 60 minutter daglig og de som er stillesittende. De fysisk aktive barna spiste oftere
frukt, grønnsaker og fullkornsprodukter. I tillegg spiste de oftere frokost. Durksen et al. (2015)
gjennomførte en studie av kanadisk ungdom som også fant at tid brukt på fysisk aktivitet er
assosiert med et sunnere kostholdsmønster blant deltagerne. Utover dette er det funnet en
sammenheng mellom kostholdsvaner, kjønn og fysisk aktivitet. Disse funnene ble observert i
en litauisk studie gjennomført av Vizbaraitė, Jankauskienė, Griciūtė, Visagurskienė og
Pajaujienė (2011). Studien fant at gutter oftere spiste frokost, men valgte stort sett kanelsnurrer,
potetgull, og spiste ofte stekt mat som snacks. De samme spisemønstrene ble også sett blant
studenter som var lite fysisk aktive. Jenter spiste mest frukt og grønnsaker. I de fleste tilfeller
ble måltider valgt ut ifra individuell smak. Gutter var oftere opptatt av pris og ernæringsverdier.
Disse tre studiene er alle relevante for denne oppgaven som tar for seg kosthold i sammenheng
med trening og kjønn.

3.1 Kosthold – hva er et sunt kosthold?
Begrepet «et sunt kosthold» vil i denne oppgaven kobles opp mot kostrådene utgitt av
Helsedirektoratet og «Nordic Nutrition Recommendations». Kostrådene er primært utformet
for friske voksne, men kan i stor grad anvendes på andre grupper, derav ungdom.
Sammenhengen mellom kosthold og helse er komplekst og kostrådene er utarbeidet med
hensikt å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer (Helsedirektoratet, 2011, s. 5
og 7).
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Tabell 3.1: viser de positive helseeffektene til noen matvaregrupper som blir anbefalt i
kostrådene til Helsedirektoratet.

(Matrise 5.1. Frukt, bær, grønnsaker, rotvekster, belgvekster, nøtter og frø, krydder og urter
og kroniske sykdommer. Konklusjoner fra systematiske kunnskapsoppsummeringer, 2011).

3.1.1 Betydningen av et sunt kosthold
Det er viktig å etablere gode kostholdsvaner i ung alder, da dette har betydning for helsen resten
av livet. For å oppnå et solid grunnlag for vekst og utvikling i barne- og ungdomsårene, er det
avgjørende å få dekket det ernæringsmessige behovet tidlig i livet (Goth, 2014, s. 152-153). På
bakgrunn av dette er det hensiktsmessig at det legges til rette for gode mat- og måltidsvaner i
hjemmet, barnehage og skole. En stor del av hverdagen i oppvekstårene blir tilbragt i barnehage
og skole, noe som fører til at disse arenaene er sentrale i individers utvikling av mat- og
måltidsvaner. Det vil i denne oppgaven tas utgangspunkt i matvaner i hjemmet og retningslinjer
for mat og måltider i ungdomsskolen.
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3.1.2 Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen
«Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen» ble utarbeidet i 2014 og er en
oppdatering av «Retningslinjer for skolemåltidet» fra 2003. Anbefalingene som gis omhandler
gjennomføring av måltid, den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke som tilbys,
miljøhensyn, mattrygghet og hygiene. Kommunen og skolen kan bruke retningslinjene aktivt
som et verktøy med tanke på gode rammer angående måltidene, samt ernæringsmessig kvalitet
på mat- og drikkevarer som tilbys i skolen. Dersom ungdom får implementert gode kostholdsog matvaner i skolen, kan dette være en påvirkende faktor for helsen deres, både på kort og lang
sikt. Bedre informasjon og økt kunnskap om kosthold blant elevene vil også kunne være en
påvirkende faktor med tanke på hvilke matvarer elevene velger å spise. Berg og Underland
(2012) fant at skolebaserte tiltak som klasseromsundervisning om kosthold for å bedre
kostholdet blant barn og unge fører til økt inntak av frukt og grønt. Funnene viser til en
signifikant bedring av kosthold. Involvering av foreldre og foresatte angående skolens fokus
på kosthold og matvaner kan være hensiktsmessig for å sikre at kunnskapen elevene får på
skolen følges opp i hjemmet. Dersom foreldre og foresatte får ta del i dette på lik linje som
elevene, kan det påvirke til sunnere valg at matvarer hjemme. (Helsedirektoratet, 2015, s. 3, 7
og 8).
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen (Helsedirektoratet, 2015, s. 14 og 15):
1. Det bør tilrettelegges for regelmessige måltider som fremmer matglede, sosialt samvær,
trivsel og helse
2. Elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter
3. Elevene bør få tilsyn av en voksen i matpausen
4. Det bør tilrettelegges for håndvask før måltidet
5. Lagring, tilberedning, servering og merking av mat må skje i samsvar med regelverk og råd
fra Mattilsynet
6. Det bør tas hensyn til elever med matallergi og matintoleranse
7. Kaldt drikkevann bør alltid være tilgjengelig, som tørstedrikk og til måltidene
8. Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig
9. Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til melk til måltidene: lettmelk med 0,7 %
fett eller mindre, vanlig lettmelk og/ eller skummet melk
10. Dersom juice tilbys, bør enhetene ikke overstige 250 ml
11. Brus, saft og annen drikke tilsatt sukker eller søtstoff samt koffeinholdig drikke bør ikke
tilbys
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12. Måltider som tilbys bør være ernæringsmessig fullverdige og bygge på Helsedirektoratets
kostråd
13. Det bør brukes brød- og kornprodukter med mye fiber og fullkorn og lite fett, sukker og salt
14. Tilbudet av pålegg bør være variert og alltid inkludere fiskepålegg og grønnsaker
15. Ved servering av varmmat bør det varieres mellom fisk-, kjøtt- og vegetarretter
16. Matoljer og flytende og myk margarin bør brukes fremfor hard margarin og smør
17. Matvarer med lavt saltinnhold bør prioriteres og bruk av salt i matlaging og på maten bør
begrenses
18. Bakevarer og andre produkter med mye sukker og/eller fett bør forbeholdes spesielle
anledninger
19. Sjokolade, godteri, potetgull og annen snacks bør ikke tilbys
20. En miljøvennlig praksis bør tilstrebes, med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte
matvarer og fisk er sentralt

3.1.3 Skolefruktordning og elevkantine
Andersen, Øverby og Lillegaard (2004) fant at norske barn og ungdommer spiser mindre enn
halvparten anbefalt menge frukt og grønt. Resultatene deres viste også forbedret
ernæringsmessig kvalitet på kostholdet ved økt inntak av disse matvarene. Andersen et al legger
vekt på nødvendigheten av tiltak for å øke inntaket blant barn og unge. Tilgjengelighet på frukt
og grønt er den viktigste faktoren for å få barn og unge til å spise mer av dette. Elever som
deltar i skolefruktordningen spiser mer frukt/grønt gjennom hele dagen enn elever som ikke
deltar i ordningen (Øvrum og Bere, 2013, s. 1227). Denne ordningen er et verktøy for å oppfylle
noen av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen, og tilbys alle norske
grunnskoler (Skolefrukt.no, u.å). Ungdomsskolen som er involvert i dette prosjektet er med på
skolefruktordningen, og elevene får frukt/grønt tre ganger per uke. I tillegg til
skolefruktordningen har skolen en elevstyrt kantine hvor elevene kan kjøpe mat. Matvarene
som selges varierer med tanke på næringsinnhold, men en stor del av matvarene elevene kan
kjøpe havner under kategorien «usunne». Det selges blant annet tacoboller, iste, milkshake og
yoghurt med høyt sukkerinnhold (Etter opplysning fra elevene).

3.2 Fysisk aktivitet og trening
Barn og unge anbefales minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig. Intensiteten bør være både
moderat og høy, og aktiviteten som utføres bør være varierende. Dersom det gjennomføres

13

aktivitet utover de anbefalte 60 minuttene vil ytterligere helsegevinster oppnås. Høyintensiv
aktivitet som gir økt muskelstyrke samt styrker skjelettet bør gjennomføres minst tre ganger per
uke. (Helsedirektoratet, 2016, 12.12). Fysisk aktivitet og trening som påvirkningsfaktor til
matvaner og kosthold blant ungdom er et av fokusområdene i denne oppgaven. Eventuelle funn
vil bli sammenlignet med funnene til Morin, Turcotte og Perreault (2013), Vizbaraitė,
Jankauskienė, Griciūtė, Visagurskienė og Pajaujienė (2011) og Druksen et al. (2015).

3.3 Helseatferd
Definisjon av begrepet helseatferd: Kasl og Cobb (1966) definerer helseatferd slik:
«Helseatferd er enhver aktivitet hos en person som oppfatter seg selv om frisk, og hvor målet
er å forebygge eller oppdage sykdom før den bryter ut». Det interessante ved denne definisjonen
er at det ikke skal foretas noen forandringer, man skal være som før – frisk. I motsetning til
dette er målet ved alle typer behandlinger vanligvis å oppnå en forandring, altså å bli frisk
(Espnes og Smedslund, 2009, s. 90).

I dag har mange forståelse av at det er sammenheng mellom god helse og en aktiv livsstil med
et variert kosthold. Til toss for dette er det et fåtall av befolkningen som lever opp til disse
idealene om god helseatferd (Espnes og Smedslund, 2009, s. 90). «Undersøkelser har vist at
helsevanene i stor grad blir formet av de påvirkninger en utsettes for fra andre personer. For
ungdommens del er påvirkningene fra jevnaldrende avgjørende både for valg av livsstil og for
ens helsevaner» (Klepp, Aaræ og Rimpelä, 1997, s. 14). For å bedre kunne forstå menneskers
valg i hverdagen er Helseoppfatningsmodellen presentert nedenfor.

3.3.1 Helseoppfatningsmodellen
Det finnes mange ulike modeller som forklarer adferd, men i denne oppgaven presenteres kun
en av disse. En modell som prøver å beskrive, samt forutsi helserelatert oppførsel er
Helseoppfatningsmodellen. Modellen er en psykologisk modell som i utgangspunktet ble
utviklet av en gruppe sosialpsykologer ved U.S Public Health Service på 1950-tallet. For å
beskrive og forutsi helserelatert oppførsel fokuserer modellen på individers holdninger og
oppfatninger. Den angir med andre ord at grunnen til om en person har god helsemessig atferd
avhenger av om personen oppfatter helserisiko, samt om atferden til være hensiktsmessig mot
eventuell helserisiko. Modellen tar for seg læringsteorier fra to større kilder; Stimulusrespons
(S-R) teori og Kognitive teori. Førstnevnte mener at frekvensen av en oppførsel bestemmes av
konsekvensene som oppstår. Den kognitive teorien fokuserer på at atferd er en funksjon av den
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subjektive verdien av et utfall, og av den subjektive sannsynligheten eller forventningen om at
en bestemt handling vil oppnå dette resultatet. Alle kognitive teorier består av mentale prosesser
som blant annet tenking, resonering, forventning og hypotesetenking (Rosenstock, 1990).
Modellen ble utviklet i fire komponenter som representerer den oppfattende trusselen og den
samlede fordelen; oppfattet mottakelighet, oppfattet alvorlighetsgrad, oppfattede fordeler og
oppfattede barrierer. Disse komponentene skulle ses på som folks «villighet til handling». I
tillegg tar modellen for seg en ekstra komponent kalt «andre variabler». Denne fokuserer på
andre påvirkningsfaktorer som kan spille inn på individers oppfatning, og dermed ha en
indirekte innflytelse på helserelatert oppførsel. Faktorene som nevnes er demografisk
mangfold, sosialpsykologi og strukturelle ulikheter (Rosenstock, 1974, s. 3-8). Et nylig tilskudd
til modellen er konseptet om self-efficacy, betydningen av en persons tro på egen mestring.
Self-efficacy ble lagt til av Rosenstock et.al i 1988. Hensikten var å øke modellens forklarende
makt (Rosenstock, 1990).

Helseoppfatningsmodellen inneholder mange viktige momenter, men får også en del kritikk da
den mangler mye. Den tar blant annet for gitt at ønsket om god helse er det sterkeste ønsket hos
individer. I ungdomstiden kan det være viktigere å bli akseptert av venneflokken eller av et
miljø enn å tenke på god helseatferd som vil gi gevinst seinere i livet (Espnes og Smedslund,
2009, s. 99).

(The Health Belief Model, 1997).
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3.4 Sosiale helseforskjeller
«Med uttrykket «sosiale ulikheter i helse» siktes det til systematiske forskjeller i helsetilstand
som følger sosiale og økonomiske kategorier – særlig yrke, utdanning og inntekt. Sosiale
ulikheter i helse kan dermed forstås som sosioøkonomiske forskjeller i helse».
(Helsedirektoratet, 2005, s. 8). Forskning viser at rike personer med høyere utdannelse er
friskere og lever lengre enn personer med dårligere økonomi og lavere eller ingen utdannelse.
Disse sosiale ulikhetene utgjør gradientutfordringen som krever et bredt fokus på problemet, da
det er et stort folkehelseproblem – en menneskeskapt tilstand som er slik den ikke burde være
(Helsedirektoratet, 2005, 01). Funnene i HEMIL-rapporten 2016 viser til en sosioøkonomisk
gradient i spisevaner blant barn og unge. Undersøkelsen indikerer sunnere spisevaner blant barn
og unge fra familier med høy sosioøkonomisk status enn barn og unge fra familier med lav
sosioøkonomisk status. De som kom fra høyere sosiale lag spiste mer frukt og grønt, mindre
godteri, samt at de hadde et mer regelmessig måltidsmønster enn de som kom fra lavere sosiale
lag (Samdal, Mathisen, Torsheim, Diseth, Fismen, Larsen, Wold, Årdal, 2016, s. 52).
Forklaringen bak høyere inntak frukt og grønt blant barn og unge med høy sosioøkonomisk
status kan være tilgjengeligheten på disse matvarene, da frukt og grønt ligger høyt i pris
(Waterlander, Steenhuis, Boer, Schuit, Seidell, 2012). Som tidligere nevnt er tilgjengelighet på

frukt og grønt den viktigste faktoren for å få barn og unge til å øke sitt inntak av disse matvarene
(Øvrum og Bere, 2013, s. 1227).

HUBRO-undersøkelsen er en helseundersøkelse rettet mot voksne som tar sikte på å få oversikt
over helsen til Oslos befolkning. Undersøkelsen inneholder en egen del kalt Ung-HUBRO som
retter seg mot 10. klassinger hvor totalt 7 343 ungdommer deltok. Ung-HUBRO studerte blant
annet overvekt blant ungdom, og ernæringsfysiolog Nanna Lien fant at overvekt og fedme
forekommer oftere blant 15- og 16-åringer av foreldre med lavere utdanning. Forekomsten av
overvekt eller fedme blant gutter (12 prosent) var høyere enn blant jenter (7 prosent)
(Folkehelseinstituttet, 2015, 04.12).

Spørreundersøkelsen denne oppgaven baserer seg på er gjennomført i Modum kommune i
Buskerud fylke. I følge Folkehelseprofilen 2017 utarbeidet av Folkehelseinstituttet viker noen
av kommunens tall fra de landbaserte resultatene. Blant annet er andelen barn og unge (0-17
år) som bor i husholdninger med lav inntekt, definert som under 60 prosent av nasjonal
medianinntekt, lavere i kommunen enn i landet som helhet. Forekomsten av overvekt og fedme
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blant 17-åringer er også høyere i Modum enn i landet som helhet. Antallet høyere utdannede i
kommunen er lavere enn i Norge generelt, men forventet levealder som følge av
utdanningsforskjell viker ikke fra landsnivået (Folkehelseinstituttet, 2017, 01. 01).
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4.0 Metode
4.1 Bakgrunn for valg av metode
4.1.1 Forskningsdesign
Med et interessant og stort tema som blir undersøkt i denne oppgaven er det flere mulige måter
å tilegne seg informasjon på. Ved bruk av kvalitative metoder som for eksempel intervju, får
en samlet inn detaljert informasjon til fortolkning og en dypere forståelse av bakenforliggende
(latente) sammenhenger. Data etableres via observasjon eller intervju med tekst, bilde og/eller
lydopptak på få deltagere, kalt respondenter. En åpen struktur på datainnsamlingen
kjennetegnes av fleksibilitet og forskerens sentrale rolle underveis. Kvantitative metoder
forholder seg i større grad til tall og det som kan telles opp, og har kapasitet til store antall
respondenter. Spørreskjema brukes til å samle inn tall for analyse og utbredelse av fenomener
i samfunnet. Metodetriangulering er også en mulighet som kombinerer flere av metodene for å
gi en enda større helhetlig forklaring fra flere perspektiver. Kvalitative metoder er ofte tid- og
ressurskrevende, og en triangulering vil sådan også kreve sin kapasitet (Johannesen et al, 2011).

Tidsrammen rundt denne oppgaven og problemstillingen førte til valget av en kvantitativ
metode. Vi benyttet et spørreskjema som ble gjennomført en gang, en tverrsnittsundersøkelse
som ga oss et øyeblikksbilde av situasjonen. Ved et større prosjekt kunne vi benyttet en
longitudinell studie hvor vi ved flere anledninger sendte ut spørreskjema eller annen oppfølging
og kartla utvikling og endringer over tid (Johannesen et al, 2011, s 75).

4.1.2 Rammene og videre innsnevring av prosessen
Ved bruk av kvantitativ metode og spørreskjema vil kapasiteten for antall respondenter være
svært stor. Omfanget rundt denne oppgaven er derimot noe begrenset av tid og erfaring.
Undersøkelsen kunne med noen justeringer blitt tilpasset en enda større målgruppe, men
utvalget i denne studien er satt til ungdommer i 15-16 års alderen. Vi valgt å ha fokuset rettet
mot elever på 10. trinn fremfor å inkludere yngre elever på 8. og 9. trinn.

Undersøkelsen er utarbeidet som en del av oppgaven og valget falt på en digital plattform til
formidling. Ungdom har digitale verktøy som en stor del av hverdagen, og det ble naturlig å
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møte målgruppen på deres premisser. Deres digitale ferdigheter og forståelse gir oss en fordel
i forhold til rekrutering og interesse.

4.1.3 Styrker og svakheter ved metoden
Kvantitativ metode har som nevnt tidligere en kapasitet for mange respondenter, og kan si noe
om utbredelsen av fenomener i et samfunn. Det er en effektiv arbeidsmetode hvor både forsker
og respondent sparer mye tid på gjennomføring og databehandling. Et digitalt spørreskjema i
kombinasjon av programvarer som SPSS utfører avanserte analyser på kort tid sammenlignet
med transkriberingsprosessen bak et kvalitativt intervju. Ved å digitalisere skjemaet får man en
billig framgangsmåte og det er i stor grad miljøbesparende å unngå papirutskrifter for
postutsendelse (Johannessen et al, 2011).

En kvantitativ undersøkelse krever mye arbeid i forkant av selve gjennomføringen.
Teorigjennomgang og utarbeiding av spørreskjema samt rekrutering av respondenter er
sentrale forberedelsesoppgaver. Dersom reliabiliteten er høy vil det være mulig å gjenta
undersøkelsen (test –retest- reliabilitet) og forskeres tilstedeværelse er ikke nødvendig for å
gjenskape resultat fra tidligere undersøkelser (Johannesen et al, 2011, s 40). Nøyaktig og
systematisert innsamling av data gir reliable funn, men det er dermed ikke gitt at svarene er
valide.

Begrepsvaliditet: I spørreskjemaet knyttet til denne oppgaven er det brukt blant annet antall
frukt/grønt som en indikator på å definere et godt kosthold, men det må diskuteres om dette er
en relevant antagelse. Et annet eksempel er at mange venner ikke trenger å samsvare med høy
livskvalitet, så ved måling av livskvalitet trengs det flere indikatorer enn antall venner for å få
en brukbar begrepsvaliditet (Johannesen et al, 2011, s 70).

Når spørreskjemaet er bygget opp av prestrukturerte spørsmål får respondenten lite mulighet
til å fylle inn svar utover de forhåndsbestemte alternativene. Latente årsaker og mistolkninger
kan forekomme og gi feilrapportering. Et spørreskjema gir bare svar på det en spør om, og
forskeren har ikke mulighet til å veilede respondenten underveis på grunn av
enveiskommunikasjon. Ved bruk av erindringsspørsmål øker feilmarginen fordi respondenten
først må gjennom en prosess med tolkning/forståelse av spørsmålet og deretter tenke tilbake
til aktuelt tidsrom. Over- og underrapportering kan forekomme av flere årsaker, noen ganger
ønsker respondenten å «passe inn» og velger heller svar som er innenfor ønskelige verdier.
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Det er utfordrende å standardisere spørsmål slik at alle respondentene tolker begreper og
spørsmålene likt. For å illustrere tolkningsprosessen i en deduktiv tilnærming er det vedlagt
(illustrasjon 4.1) en modell hentet fra Dag Ingvar Jacobsen sin bok om innføring i
samfunnsvitenskapelig metode (Jacobsen, 2015, s.36).

Illustrasjon 4.1 om deduktiv tilnærming

(Jacobsen, 2015, 36).

4.2 Utvalg
4.2.1 Rekruttering, kommunen og skolen
Avgrensning av den teoretiske populasjonen er tatt på bakgrunn av geografisk område, alder og
tidsrom. (Jacobsen, 2016, s. 292). Populasjonen det ønskes å si noe om er 15-16 åringer fra
Modum kommune, og det er begrenset til et klyngeutvalg med elever på 10. trinn ved en av
ungdomsskolene i denne kommunen. Det ble tidlig utviklet et samarbeid med den aktuelle
skolen på grunn av bekjentskap til skolen og ledelsen. Hele samarbeidsprosessen har bestått av
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en positiv og flytende dialog. Deltagerne i denne undersøkelsen er ungdom, både jenter og
gutter i alderen 15-16 år.

For å bedre kunne forstå deltagernes valg av svaralternativer på spørreskjemaet, er det
hensiktsmessig å vite litt om stedet deltagerne kommer fra. Det er da snakk om mulige
påvirkningsfaktorer fra nærmiljøet og geografisk plassering i landet.

Bakgrunnsinformasjon om kommunen: Modum kommune ligger i Buskerud fylkeskommune
sentralt på Østlandet, har et areal på 517 kvadratkilometer og består av tettstedene Vikersund
(kommunesenter), Geithus og Åmot. Folkemengden per 01.01.2016 var 13 796 innbyggere.
Modum er kjent for sin flotte natur og Vikersund ligger ved Tyrifjordens utløp. Kommunens
hjemmeside opplyser om bostedskvaliteter som kulturtilbud, gode kommunale tjenester og
friluftsliv – alt i alt et godt bygdeliv. Fra naturens side er Modum en av Buskeruds største
landbrukskommuner. Blaafarveværket, Krøderbanen, statuen av Ole Einar Bjørndalen og
Vikersundbakken er noen av severdighetene Modum har å by på. (Modum Kommune, 2016,
04.05 og 2016, 22.02).

4.2.2 Frafall
Hele 10. trinn på den aktuelle ungdomsskolen ble invitert til å delta i undersøkelsen, men
avtalen er gjort via rektor og ikke direkte med elevene. Av de totalt 78 elevene på trinnet fikk
vi inn 60 svar. Dette betyr et frafall på 18 elever og en svarprosent på ca. 76 prosent.
Undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden, så frafallet kan være de som ikke var tilstede på
skolen den dagen de ulike klassene satte av tid til gjennomføring. Et mulig fåtall av frafallet
kan tilhøre en spesialklasse som ikke følger deler av opplegget til resterende elever på trinnet.
Programoppsettet til spørreskjemaet har en funksjon hvor hvert spørsmål må besvares for å
kunne gå videre til neste spørsmål. Dette har resultert i data på alle spørsmål per skjema som er
samlet inn. Elevene ble opplyst om at undersøkelsen var frivillig og at de til enhver tid hadde
mulighet til å avbryte. Nøyaktige tall på hvor mange som har avbrutt undersøkelsen er det ikke
oversikt over, som også kan være en mulig forklaring på frafallet.
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4.3 Datainnsamling
4.3.1 Utarbeiding av spørreskjema
Spørreskjema er en enveiskommuniserende metode.
Det er en prosess å utarbeide et spørreskjema. De tre forskjellige utviklingsfasene er til hjelp
for å strukturere arbeidsprosessen. I starten er det om å gjøre å slippe kreativiteten løs, og
gjennomgang av teori på området og tidligere undersøkelser kan være til god inspirasjon.
Videre må spørreskjemaet bygges opp og struktureres. Lengden på spørreskjemaet bør ikke
være for langt og kan starte med sentrale spørsmål for å fange interessen til respondenten.
Spørreskjemaet utformes med relevante og konkrete spørsmål slik at det gir svar på
problemstillingen. Det må være selvinstruerende med presise ord og uttrykk så respondenten
forstår spørsmålene med en enkel og entydig formulering.
Oppbygging av spørsmålene har noen retningslinjer: unngå flere spørsmål i samme setning og
bruk forståelige ord som målgruppen forstår og kan gjenkjenne seg med. Viktig å unngå ledende
spørsmål, så unngå positive eller negativt ladede spørsmål. Alternativene må være nøytrale og
gjensidig utelukkende. Altså må for eksempel antall kroner deles inn med 1-9, 10-19, 20-29 og
så videre så det blir overlapping. Skalering av spørsmål er best med verdiene 1-5 fordi det er
lettere å skille mellom gradene når de kan beskrives med ord; 1 aldri, 2 nesten aldri, 3 vanskelig
å avgjøre, 4 nesten alltid, 5 alltid.

Et spørsmål skal ha svaralternativer som passer alle situasjoner så alle kan svare, samlekategori
som «annet» kan være en løsning for å slippe unødvendig mange svaralternativer. Selve
struktureringen av spørsmålene deles inn i blant annet prestrukturert (oppgitte svaralternativer)
og semistrukturert (åpne spørsmål hvor respondenten svarer med egne ord).

«Respondenten må først tolke spørsmålet, så hente fram relevant informasjon fra hukommelsen,
deretter forme denne informasjonen til et svar, som i neste omgang tilpasses til de oppgitte
svarkategoriene i spørreskjemaet. Til slutt, før det endelige svaret krysses av, kan respondenten
også foreta en sensurering eller redigering av svaret slik at det går i sosialt ønskelig retning»
(Kristen Ringdal, 2007).
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4.3.2 Test av spørreskjema
For å sikre kvaliteten på spørreskjemaet er det hensiktsmessig å gjennomføre en prestudie. En
utarbeidet versjon av skjemaet ble sendt ut til en mindre gruppe på fire personer med fellestrekk
til målgruppen. Disse respondentene besvarte skjemaet og ga tilbakemelding rundt oppsett,
utforming av spørsmål og svaralternativene. Det er også gjort en gjennomgang sammen med
fagfolk for å diskutere oppsett, formuleringer og begreper. Testversjonen ble forbedret med
tilbakemeldingene og detaljer vi selv oppdaget underveis i prosessen. Resultatet av dette ble en
endelig versjon av spørreskjemaet som ble sendt ut og benyttet i oppgaven (Johannesen et al,
2011 s. 274).

4.4 Databehandling
Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av det internettbaserte programmet Questback
Essentials, som er en programvare for utforming av digitale spørreskjemaer. Tilgang til bruker
på dette programmet ble autorisert gjennom høgskolen. Innsamlede data fra spørreskjema kan
eksporters i forskjellige rapportformater, enten summerte rapporter, rådatarapporter eller
metadatarapport. Til vårt bruk ble Acrobat(.PDF) og SPSS(.SAV) brukt. De harde dataene fra
rådatarapporten ble overført til SPSS for videre analyse ved å lage tabeller og nødvendig
statistikk for å si noe om funnene. Tilgang til dette programmet er også autorisert med lisens
gjennom høgskolen.

Arbeid med dataanalysen inneholdt både uni- bi- og trivairate analyser, og for at det skal
muliggjøres er det gjort noen omkodinger. Variabler som «antall treningstimer/mosjon» er
omkodet til en dikotom variabel (to verdier), over og under anbefaling fra Helsedirektoratet.
Det samme gjelder porsjoner frukt/grønt, og opplevelse av kosthold; god og dårlig. Disse
dikotome variablene er brukt i bi- og trivariat analyser og utregning av effekt og samspill.

På noen få spørsmål er det gjennomgående to elever som har avgitt useriøse svar. Etisk sett er
det en vurdering å ta bort data, men i dette tilfellet ødelegger det mye for resultatene, og vi har
derfor valgt å fjerne de svært avvikende svarene. Eksempel: Ved spørsmål nummer 12, «Hvor
mange porsjoner frukt og/eller grønsaker spiser du gjennomsnittlig om dagen?», har en
respondent svart «666» frukt og/eller grønsaker, noe som er umenneskelig å konsumere på en
dag. Dette spørsmålet har et åpent felt med mulighet for å skrive inn kun tall. I en analyse med
utregning av for eksempel gjennomsnitt på antall porsjoner per person ville tallene blitt påvirket
av useriøse svar og mistet validitet.
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«Konsekvenser av bias innen forskning kan være at resultatene man oppnår ikke reflekterer
virkeligheten. Fordi i løpet av forskningsprosessen har blitt brukt en skjevhet i metodikken
og/eller i presentasjon av resultater» (etikkom.no).

4.5 Resultatene; hvordan de presenteres i oppgaven
Resultatene i oppgaven presenteres i et eget kapittel, 5.0 Resultater. Der blir det presentert
utvalgte funn fra undersøkelsen som er relevant i forhold til problemstillingen. Det blir illustrert
med tabeller som viser uni-, bivariat- og en trivariat analyse. Til slutt er det en utregning av
effekt og samspill. Dette er for å undersøke korrelasjonen mellom fenomener som kjønn,
treningstimer og kostholdets kvalitet.

4.6 Generalisering
Generalisering er muligheten til å si noe om hvordan funn i et studert utvalg med få enheter kan
gjelde for en større populasjon som ikke er studert. For å kunne ha en mening om populasjonen
må utvalget være representativt, dette gir en kjent grad av usikkerhet ved generalisering
(Jacobsen, 2016, s. 363). Johannesen et al definerer generalisering som: «Å trekke slutninger
fra det spesielle til det mer allmenne. Når man har representative utvalg fra en populasjon,
anvender man slutningsstatistikk og generaliserer resultatene fra det utvalget som er undersøkt,
til alle personer i samme eller liknende populasjon» (Johannesen et al, 2011, s. 397).

Ved generalisering av kvantitative undersøkelser kan man kun generalisere til den populasjonen
utvalget er trukket fra, og på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført på (Jacobsen, 2016,
s. 376).

4.7 Forskningsetikk
Forskningsetikk er et sentralt tema i alle undersøkelser, da det har konsekvenser for deltagerne
og samfunnet. Det er viktig å ta hensyn til individene det forskes på, samt hvordan forskningen
blir gjennomført og oppfattet. Prosessen må ses ut ifra etiske prinsipper (Jacobsen, 2016, s. 45).
Deltagelse i denne oppgaven er gjort på bakgrunn av frivillighet og informert samtykke.
Godkjennelse fra rektor ved skolen er også mottatt. Spørreundersøkelsen anses å ikke være av
stor belastning for deltagerne, bortsett fra tiden brukt til gjennomføring en gang. Undersøkelsen
inneholder ingen intime eller krenkende spørsmål, og svaralternativer som «vet ikke» er brukt
slik at respondentene kan navigere unna spørsmål de eventuelt ikke ønsker å svare på. Det har
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ikke vært noen hensikt å «henge ut» noen basert på avgitte svar, og det er unngått å stille ledende
spørsmål som fører respondenten i en ufrivillig retning. Utover dette stod deltagerne fritt til å
avslutte undersøkelsen til enhver tid om ønskelig. Anonymitet både under gjennomførelse av
undersøkelsen og i ettertid er tatt hensyn til. Respondentene har gjennomført undersøkelsen på
skolens datamaskiner (ingen personlige IP-adresser), ergo det vil ikke være mulig å spore
identiteten gjennom avgitte svar. Dataene som er samlet inn er ikke av sensitive opplysninger
og blir behandlet fortrolig. Spørsmål angående deltagernes rett til samtykke uten foresatte er
diskutert, men klarering fra rektor har gitt dem rett til å ta denne samtykke-avgjørelsen på
egenhånd. Deltagerne fyller 16 år i løpet av 2017, som per i dag er nedre aldersgrense
(Langtvedt og Severinsen, 2016, 30.06). Selv om opplysninger fra undersøkelsen lagres
elektronisk er ikke undersøkelsen meldepliktig til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
AS. Prosjektet inneholder ikke personopplysninger som navn eller personnummer, og
opplysningene rundt kjønn vil ikke gjøre respondenten indirekte identifiserbar fordi vi ikke har
gått ut med navn på skolen. Datamaterialet fra undersøkelsen inneholder ikke informasjon om
alder eller geografisk tilknytning, men oppgaven redegjør for denne informasjonen sammen
med dataanalyser fra spørreskjema. Av den grunn skal ikke oppgaven brukes i offentlige
publikasjoner med fare for anonymiteten til respondentene. (Personopplysningsloven 2000)
side 95 (direkte med navn eller personnummer eller indirekte gjennom kombinasjon av
opplysninger som kjønn, alder og stilling. 94) Vi har forståelse for at det er et grenseland her,
men data kan ikke identifiseres tilbake til enkeltindivider.

4.8 Søkelogg
I prosessen med å finne tidligere litteratur er ulike søkemotorer og søkeord benyttet.
Søkemotorene som er brukt er Oria, PubMed og Sportdiscus. I tillegg er hjemmesiden til
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nordic Council of Ministers anvendt. For å finne
relevant litteratur i arkivet til søkemotorene er søkeord som youth, young people, influence,
nutrition, food choices, physical activity, physical exercise og food habit brukt. Alle søkene er
avgrenset til å kun vise litteratur fra fagfellevurderte tidsskrifter. Noen av søkene er i tillegg
avgrenset til spesifikke tidsrom. Mange relevante artikler ble funnet, men kun et utvalg av disse
er brukt i oppgaven. Utover litteratur funnet på internett er pensumlitteratur i form av artikler
og fagbøker brukt. Relevante fagbøker som ikke er pensum er også benyttet.
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5.0 Resultater
I dette kapittelet blir utvalgte resultater presentert. Spørreskjemaet inneholder mange spørsmål,
men kun et utdrag blir presentert for å besvare problemstillingen. Fokuset er interesse
rundkosthold og hvilke faktorer som påvirker dette. Faktor som trening og om det er noe
variasjon ved kjønn. Funnene blir systematisk gjennomgått med tabellnavn og beskrivende
tabelltekst i tilknytning til tabellen.

5.1 Univariat analyse
Tabell 1: Andelen respondenter fordelt på kjønn
Kjønn
Gutt
Jente
Total

Antall prosent (N)
56,7 (34)
43,3 (26)
100 (60)

Tabell 1 viser antall respondenter fordelt på kjønnene «gutt» og «jente». Det er totalt 60
respondenter, hvor 56,7 prosent utgjør 34 gutter og resterende 43,3 prosent er 26 deltagende
jenter.

Tabell 2: Spørsmål 14 «I hvilke grad er du interessert i mat og helse?»
Svaralternativ
Prosent (N)

Svært
interessert
21,7 (13)

Noe
interessert
41,7 (25)

Verken
eller
16,7 (10)

Bryr
meg lite
6,7 (4)

Ikke
interessert
11,7 (7)

Vet ikke

Total

1,7 (1)

100 (60)

Tabell 2 viser interessenivået blant respondentene. 21,7 prosent med 13 respondenter svarer
de er «svært interessert» i mat og helse. 41,7 prosent med 25 respondenter svarer de er «noe
interessert» og er dermed det svaralternativet med høyest forekomst. 16,7 prosent med 10
respondenter svarer de er «verken eller» interessert i mat og helse. Blant de med generelt lavt
interessenivå er det 6,7 prosent med 4 respondenter som sier de «bryr meg lite» og 11,7
prosent med 7 respondenter er «ikke interessert». 1 respondent utgjør 1,7 prosent og svarer
«vet ikke».

Tabell 3: Spørsmål 15 «Hvordan vurderer du ditt eget kosthold?»
Svaralternativ

Det er
veldig sunt

Prosent (N)

11,7 (7)

Det er
ganske
sunt
25,0 (15)

Det varierer
mellom sunt og
usunt
53,3 (32)

Det er ganske
usunt

Det er
usunt

Total

3,3 (2)

6,7(4)

100 (60)

Tabell 3 viser hvordan respondenten vurderer sitt eget kosthold. Der er det 11,7 prosent med 7
respondenter som svarer «det er veldig sunt» og 25 prosent med 15 respondenter svarer «det
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er ganske sunt». Hele 53,3 prosent med 32 respondenter sier «det varierer mellom sunt og
usunt» og det varierende kostholdet representerer størst andel av respondentene. 3,3 prosent
med 2 respondenter mener «det er ganske usunt» og 6,7 prosent med 4 respondenter sier «det
er usunt».

Tabell 4: Spørsmål 20 «Fritidsaktiviteter og kosthold: Fører mer trening/aktivitet til at du
spiser mer?»
Svaralternativ
Prosent (N)

Ja

Nei

Noen ganger

Vet ikke

Total

46,7 (28)

31,7 (19)

18,3 (11)

3,3 (2)

100 (60)

Tabell 4 viser hvordan trening påvirker kostholdet til respondenten. Det er 46,7 prosent med
28 respondenter som svarer «ja» mer trening/aktivitet fører til større inntak av mat. 31,7
prosent med 19 respondenter svarer «nei» og 18,3 prosent med 11 respondenter svarer «noen
ganger». 3,3 prosent med 2 respondenter svarer «vet ikke».

Tabell 5: Spørsmål 12 «Hvor mange porsjoner frukt og/eller grønsaker spiser du
gjennomsnittlig om dagen?»
Svaralternativer
Prosent (N)
Gjennomsnitt
Typetall

0

1

2

3

4

5

6

7

Total

5,0
(3)
2,6
3

21,7
(13)

18,3
(11)

25,0
(15)

18,3
(11)

5,0
(3)

1,7
(1)

1,7
(1)

96,7 (58)
2 frafall

Tabell 5 viser fordelingen på antall respondenter i forhold til hvor mange porsjoner frukt og
grønnsaker de spiser om dagen. Totalt 58 respondenter og 2 frafall på grunn av bias, dette er
gjennomgående i resten av oppgaven. Gjennomsnittlig spiser respondentene i dette utvalget
2,6 porsjoner om dagen, og antallet som ble oftest rapportert er 3 porsjoner. 3 respondenter
svarer at de spiser 0 porsjoner om dagen og utgjør 5 prosent. Av dem som svarer 1 porsjon er
det 21,7 prosent med 13 respondenter. 2 porsjoner utgjør 18,3 prosent med 11 respondenter, 3
porsjoner utgjør 25 prosent med 15 respondenter, 4 porsjoner utgjør 18,3 prosent med 11
respondenter. Med 5 porsjoner og dermed innenfor anbefaling er det 5 prosent og 3
respondenter, 6 porsjoner utgjør 1,7 prosent med 1 respondent. 7 porsjoner er høyes rapportert
antall og det er 1 respondent som inntar denne mengden om dagen, det utgjør 1,7 prosent.
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Tabell 6: Gjennomsnittlig inntak av porsjoner frukt og grønnsaker om dagen under og
over anbefalt mengde; 5 om dagen
Frukt/grønt
Under anbefaling
Over anbefaling
Total

Antall responderende (N)
88,3 (53)
8,3 (5)
96,7 (58, 2 frafall)

Tabell 6 viser spørsmål 12 omkodet til en dikotom variabel. Totalt 58 respondenter, 2 frafall.
Antall respondenter som spiser under anbefalt mengde er hele 53 respondenter og utgjør 88,3
prosent. 8,3 prosent med 5 respondenter spiser over anbefalt mengde.

Tabell 7: Spørsmål 25 «Hvor mange timer i uka driver du gjennomsnittlig med
idrett/mosjonerer på det nivået at du blir andpusten og/eller svett?»
Minimum
0 timer

Maksimum
23 timer

Gjennomsnitt
6,9 timer

Typetall
2, 5 og 6 timer

Tabell 7 viser en statistikk på antall treningstimer respondentene rapporterer. Laveste oppgitte
antall treningstimer er 0, og maksimalt ble det rapportert om 23 treningstimer i uken.
Gjennomsnittlig trener respondentene i dette utvalget 6,9 timer. De svarene som forekom
oftest var 2 timer, 5 timer og 6 timer trening i uken.

Tabell 8: Treningstimer under og over anbefalt mengde; 7 timer i uken
Trening
Under anbefaling
Over anbefaling
Total

Antall responderende (N)
60,0 (36)
36,7 (22)
96,7 (58, 2 frafall)

Tabell 8 viser spørsmål 25 omkodet til en dikotom variabel. Totalt 58 respondenter, 2 frafall.
Antall respondenter som trener under anbefalt mengde er 36 respondenter og utgjør 60
prosent. 36,7 prosent med 22 respondenter trener over anbefalt mengde.

Tabell 9: Egen oppfatning av kosthold, god og dårlig
Kosthold
God
Dårlig
Total

Antall responderende (N)
90,0 (54)
10,0 (6)
96,7 (58, 2 frafall)

Tabell 9 viser spørsmål 15 omkodet til en dikotom variabel. Totalt 58 respondenter, 2 frafall.
Et godt kosthold inkluderer «det er veldig sunt», «det er ganske sunt» og «det varierer mellom
sunt og usunt», resterende alternativ inkluderes i et dårlig kosthold. Av de som har et
varierende godt kosthold er det 54 respondenter og utgjør 90 prosent. 10 prosent oppgir at de
har et dårlig kosthold og det utgjør 10 prosent.
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5.2 Bivariat analyse
Tabell 10: Kjønn og egen vurdering av kosthold

Gutt
Jente
Total per
kostvurdering:

Det er
veldig sunt

Det er
ganske sunt

8,3 (5)
3,3 (2)
11,7 (7)

8,3 (5)
16,7 (10)
25,0 (15)

Det varierer
mellom sunt
og usunt
33,3 (20)
20,0 (12)
53,3 (32)

Det er
ganske
sunt
3,3 (2)
0,0 (0)
3,3 (2)

Det er
usunt

Total kjønn

3,3 (2)
3,3 (2)
6,7 (4)

56,7 (34)
43,3 (26)
100 (60)

Tabell 10 viser sammenheng mellom kjønn og egen vurdering av kosthold. Det er totalt 11,7
prosent som svarer at de har et veldig sunt kosthold, og av de er det 8,3 prosent gutter og 3,3
prosent jenter. 25 prosent svarer de har ganske sunt kosthold hvor 8,3 prosent er gutter og
16,7 prosent er jenter. De som varier mellom et sundt og usunt kosthold utgjør totalt 53,3
prosent og representeres av 33,3 prosent gutter og 20 prosent jenter. 3,3 prosent svarer at «det
er ganske usunt» hvor 3,3 prosent er gutter og ingen jenter. Totalt 6,7 prosent svarer «det er
usunt» hvor 3,3 prosent er gutter og 3,3 prosent er jenter.

Tabell 11: Treningstimer over og under anbefaling og egen vurdering av kosthold

Treningstimer
under
anbefaling
Treningstimer
over anbefaling
Totalt per
kostvurdering:

Det er
veldig sunt

Det er
ganske sunt

Det er
ganske
usunt
2,8 (1)

Det er
usunt

Total per
under/over

25,0 (9)

Det varierer
mellom sunt
og usunt
55,6 (20)

8,3 (3)

8,3 (3)

100 (36)

13,6 (3)

27,3 (6)

54,5 (12)

4,5 (1)

0,0 (0)

100 (22)

10,3 (6)

25,9 (15)

55,2 (32)

3,3 (2)

5,2 (3)

100 (58)
2 frafall

Tabell 10 viser sammenheng mellom treningstimer og egen vurdering av kosthold. Her er det
totalt 58 respondenter og 2 frafall. Av de som trener under anbefalt treningsmengde er det 8,3
prosent som svarer de har et veldig sunt kosthold, 25 prosent som svarer at de har et ganske
sunt kosthold, 55,6 prosent som varier mellom sunt og usunt, 2,8 prosent har ganske usunt og
8,3 prosent har et usunt kosthold. Av de som trener over anbefalt mengde treningstimer er det
13,6 prosent som svarer de har et veldig sunt kosthold, 27,3 prosent som svarer de har et
ganske sunt kosthold, 54,5 prosent som varier mellom sunt og usunt, 4,5 prosent har ganske
usunt og ingen av de som trener over anbefalingene oppgir at de har et usunt kosthold.
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Tabell 12: Kjønn og inntak av frukt/grønnsaker over /under anbefaling om dagen
Under anbefaling

Over anbefaling

Total antall jenter/
gutter

Gutt

56,6
(30)

60,0
(3)

56,9
(33)

Jente

43,4
(23)
100 (53)

40,0
(2)
100 (5)

43,1
(25)
100 (58)
2 frafall

Total

Tabell 12 viser sammenheng mellom kjønn og inntak av frukt/grønnsaker over og under
anbefaling. Vi ser at de som spiser under anbefalt mengde porsjoner om dagen er det 56,6
prosent gutter og 43,3 prosent jenter. Av de som spiser over anbefalt mengde porsjoner er 60
prosent gutter og 40 prosent jenter. Totalt er det 56,9 prosent av alle respondentene som er
gutter og 43,1 prosent er jenter.

Tabell 13: Inntak av frukt/grønnsaker og egen oppfatning av kosthold

Frukt/grønt
under
anbefaling
Frukt/grønt
over
anbefaling
Total:

Det er veldig
sunt

Det er
ganske sunt

Det er
ganske
usunt
3,8 (2)

Det er
usunt

Total

26,4 (14)

Det varierer
mellom sunt
og usunt
56,6 (30)

5,7 (3)

7,5 (4)

100 (53)

40,0 (2)

20,0 (1)

40,0 (2)

0,0 (0)

0,0 (0)

100 (5)

8,6 (5)

25,9 (15)

55,2 (32)

3,4 (2)

6,9 (4)

100 (58)
2 frafall

Tabell 13 viser sammenheng mellom inntak av frukt/grønnsaker og egen vurdering av
kosthold. Her er det totalt 58 respondenter og 2 frafall. Av de som spiser under anbefalt
mengde porsjoner om dagen er det 5,7 prosent som svarer de har et veldig sunt kosthold, 26,4
prosent som svarer det har et ganske sunt kosthold, 56,6 prosent som varier mellom sunt og
usunt, 3,8 prosent har ganske usunt og 7,5 prosent har et usunt kosthold. Av de som spiser
over anbefalt mengde frukt/grønnsaker er det 40 prosent som svarer at de har et veldig sunt
kosthold, 20 prosent som svarer de har et ganske sunt kosthold, 40 prosent som varier mellom
sunt og usunt, ingen av de som spiser ganske usunt eller usunt spiser over anbefalingene.
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5.3 Trivariat analyse og beregning av effekt og samspill
Tabell 14: Trivariat analyse av kosthold, trening og kjønn
Treningstimer over anbefaling
Treningstimer under anbefaling
Gutt
Jente
Total Gutt
Jente
Total
100
95,5
88,9
88,9
88,9
Kosthold 92,9
(13)
(8)
(21)
(16)
(16)
(32)
god
0,0
4,5
11,1
11,1
11,1
Kosthold 7,1
(1)
(0)
(1)
(2)
(2)
(4)
dårlig
100
100
100
100
100
100
(14)
(8)
(22)
(18)
(18)
(36)
Total
Tabell 13 viser resultatene for kosthold, kjønn og treningstimer.
For treningstimer over anbefaling ser vi at de med godt kosthold er 92,9 prosent gutter
og 100 prosent jenter. Totalt er det 95,5 prosent av de som har treningstimer over anbefaling
sammen med et godt kosthold, mot 4,5 prosent av det totale som har dårlig kosthold. Ved
dårlig kosthold er det 7,1 prosent av gutter og 0 prosent av jenter som trener over anbefalt
treningsmengde.
Treningstimer under anbefaling viser at de med godt kosthold er 88,9 prosent gutter og
88,9 prosent jenter, totalt er det 88,9 prosent av de som trener under anbefaling som har godt
kosthold. 11,1 prosent av det totale for de som trener under anbefaling og har dårlig kosthold
består av 11,1 prosent gutter og 11,1 prosent jenter.

Tabell 15: Samspill og effekter
Gutt

Jente

Deleffekt

Gjennomsnittseffekt

Over anbefalt
treningstimer
Under anbefalt
treningstimer
Deleffekt

92,9

100

-7,1

- 3,6

88,9

88,9

0

4

11,1

Gjennomsnittseffekt

7,6

Samspill
-7,1

Tabell 8 tar for seg en utregning av effekter og samspill blant kjønn og anbefalt
treningsmengde blant de med godt kosthold. Videre forklaring i teksten under.
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Effekt av treningstimer:
- Blant guttene er det 4 prosentpoeng flere av de som trener over anbefalte treningstimer som
har godt kosthold enn de som trener under anbefalingene og har godt kosthold.
- Blant jentene er det 11,1 prosentpoeng flere av de som trener over anbefalte treningstimer
som har godt kosthold enn de som trener under anbefalingene og har godt kosthold.

Gjennomsnittseffekt:
Når vi holder kjønn konstant er det 7,6 prosentpoeng flere som trener over anbefalt
treningstimer enn under, som har godt kosthold.

Effekt av kjønn:
- Blant de som trener over anbefalt treningstimer er det 7,1 prosentpoeng flere jenter enn
gutter som har godt kosthold.
- Blant de som trener under anbefalte treningstimer er det ingen forskjell på kjønn. Det vil si
at det er likt antall for både for jenter og gutter hos de som har godt kosthold, men trener
under anbefalt treningstimer. Det er ingen effekt av kjønn under anbefalte treningstimer.

Gjennomsnittseffekt:
Når vi holder treningstimer konstant er det 3,6 prosentpoeng flere jenter enn gutter som har et
godt kosthold.

Samspill:
-Effekten av treningstimer for de som har godt kosthold er 7,1 prosentpoeng større for jenter
enn gutter.
-Effekten av kjønn for de som har godt kosthold er 7,1 prosentpoeng større blant de som er
aktive under anbefalte treningstimer.
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Illustrasjon 5.1: Visuell framstilling med fordelingen av respondentenes egen opplevelse av
kosthold fordelt på antall treningstimer. X- aksen representerer svaralternativ 1: «Det er
veldig sunt», 2: «Det er ganske sunt», 3: «Det varierer mellom sunt og usunt», 4: «Det er
ganske usunt» og 5: «Det er usunt». Y- aksen viser stigende antall treningstimer i uken.
Illustrasjonen viser at det er stor spredning i antall treningsgrupper innad i kategoriene på
kosthold.
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6.0 Diskusjon
6.1 Kosthold
Resultatene våre viser en forskjell mellom kjønnene i forhold til treningstimer og inntak av
frukt/grønt sammenlignet med kvaliteten på kostholdet. På spørsmål 14 «I hvilken grad er du
interessert i mat og helse?» ser vi et forholdsvis høyt interessenivå. Dette gjenspeiles i funn fra
spørsmål 15 «Hvordan vurderer du ditt eget kosthold?», hvor store deler av elevene oppgir at
de har et sunt eller varierende sunt kosthold. Spørreskjemaet er lagt opp slik at elevene selv
definerer hva et godt og dårlig kosthold består av, noe som fører til individuell tolkning og
potensielt store rapporteringsforskjeller. Avhengig av nivået på kunnskap rundt næringsinnhold
i mat, vil noen av elevene kunne oppfatte en matvare som sunn og andre ikke. Med den
deduktive tilnærmingen fortolkes dataene i så stor grad at begrepsvaliditeten kan svekkes noe,
men vi forholder analysene til elevenes egen tolkning, og tar høyde for det i konklusjonen.
Andersen, Øverby og Lillegaard fant i en studie fra 2004 en sammenheng mellom inntak av
frukt/grønt og ernæringsmessig kvalitet på kosthold. Med bakgrunn i denne studien har vi valgt
å se på inntaket av frukt/grønt som en indikator på elevens kostholdskvalitet. Dette er den
målbare faktoren vi tar utgangspunkt i for å beregne kosthold. På spørsmål 12 oppgir elevene
antall frukt/grønt de gjennomsnittlig spiser om dagen. Resultatet viser et gjennomsnittlig inntak
på 2,6 porsjoner per dag. 25 prosent (N 15) sier de spiser tre porsjoner om dagen, som er
typetallet for inntak. For å fordele elevene over og under anbefalt mengde på fem porsjoner om
dagen, har vi omkodet svarene til en dikotom variabel. Dette viser at hele 88,3 prosent (N 53)
spiser under Helsedirektoratets anbefalinger. Denne tendensen fant også Andersen, Øverby og
Lillegaard (2004) i studiet hvor konklusjonen er at norske barn og unge spiser langt under
anbefalingene. Til tross for deltagelse i skolefruktordningen ved skolen i Modum, er ikke
inntaket av frukt/grønt tilstrekkelig. Med funn fra Øvrum og Bere (2013) er det sannsynlighet
for enda lavere inntak uten deltagelse i ordningen. Lavt inntak kan blant annet skyldes
gradientutfordringen, da husholdningsinntekten til barnefamilier (0-17 år) i Modum kommune
er noe lavere enn på landsbasis.

6.2 Trening som helseatferd
Klepp, Aaræ og Rimpelä (1997) snakker om sammenhenger der individers valg av livsstil og
valgene man tar i hverdagen påvirkes av flere faktorer. Elevene oppgir at trening og fysisk
aktivitet fører til et høyere inntak av mat (spørsmål 20). Det viser at trening fungerer som en
påvirkende faktor på kosthold.
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Den trivariate tabellen (tabell nr. 14) viser til resultatet; av de som trener over anbefalt mengde
(60 min per dag/7 timer i uken) er det 95,5 (N 21) prosent som oppgir at de har et godt kosthold.
Vårt funn støtter dermed Morin et al (2013) sitt signifikante funn om forskjeller mellom
spisevaner blant unge mennesker som er fysisk aktive kontra de som er stillesittende. De fysisk
aktive i denne studien hadde et bedre kosthold hvor de spiste mer frukt, grønnsaker og
fullkornsprodukter. Durksen et al (2015) kan også kobles opp mot dette, da han fant liknende
funn som indikerer på at fysisk aktivitet er assosiert med et sunnere kosthold.

6.3 Kjønn:
I undersøkelsen vår er det et flertall av gutter som svarer til et veldig sunt kosthold, 8,3 prosent,
(N 5), mens bare 3,3 prosent (N 2) av jentene svarer det samme. Videre indikerer 16, 7 prosent
(N 10) av jentene at de har et ganske sunt kosthold, mens guttene her har en svarprosent på 8,3
(N 5). Det store flertallet ligger innunder svaralternativet «det varierer mellom sunt og usunt».
I den trivariate analysen ser vi et flertall av gutter med sunt kosthold som trener over anbefalt
mengde per uke (godt kosthold og over anbefalt treningsmengde = gutter N 13 og jenter N 8).

Det generelle flertallet av elevene spiser under anbefalt mengde frukt og grønt per dag. I denne
gruppen er det et flertall av gutter (56,6 %, N 30). Liknende funn kan ses i studien til Vizbaraitė,
Jankauskienė, Griciūtė, Visagurskienė og Pajaujienė (2011), som fant at jenter har et høyere
inntak av frukt og grønnsaker enn gutter. Guttene rapporterte om et høyere inntak stekt snacks,
kanelsnurrer og potetgull.

I forhold til problemstillingen kan man se at kjønn spiller inn på forskjellig måte. Guttene har
et høyere antall treningstimer og tendensen blant begge kjønn viser at trening fører til økt
matinntak. Effektberegningen på kjønn viser ingen forskjell blant de med godt kosthold som
trener under anbefalt treningsmengde i uken. Sammen med en gjennomgående stor interesse
for kosthold blant begge kjønn er det liten dekning for hypotesen vår.

6.4 Hypotese
Vår forventning med tanke på interessen for kosthold blant respondentene blir bekreftet av
funnene i oppgaven. Det samme gjelder trening som påvirkningsfaktor til kosthold. Vår
forventning om tilnærmet lik treningsmengde blant jenter og gutter avviker derimot med
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funnene, og avkrefter denne delen av hypotesen. Bekreftelse/avkreftelse av våre forventninger
til resultatene kan forklares av den naturlige variasjonen som forekommer i utvalget.

6.5 Metodediskusjon
Det er vanskelig å si noe om kvaliteten på kostholdet til elevene utover det de oppgir gjennom
egen oppfatning. Andre mer detaljerte målingsmetoder på kostholdet kunne gitt oss mer presise
data for statistisk validitet. Begrepsvaliditeten rundt denne variabelen som er brukt i
problemstillingen er viktig å diskutere. I spørreskjemaet er ikke kosthold forhåndsdefinert og
flere av spørsmålene er åpne for individuell tolkning. Ved spørsmål 14, «Hvordan vurderer du
ditt eget kosthold?» blir respondenten bedt om å selv definere et godt kosthold, noe som kan gi
svært varierende forståelse og egenoppfatning. Antall treningstimer er bare definert med
«idrett/mosjon på det nivået at du blir andpusten og/eller svett». Frukt og grønnsaker er det
eneste som er forhåndsdefinert med anbefaling på bakgrunn av forskning. Upresise svar kan
forekomme av variert tolkning blant respondentene ved for eksempel bruk av udefinerte
begreper og prestrukturerte erindringsspørsmål uten mulighet for videre utdypning.
Svaralternativet «vet ikke» er aktivt brukt i skjemaet, men dette kan være noe forstyrrende i
forhold til validiteten på dataene. Noen spørsmål blir lettere å unngå eller «skippe» ved å bare
å trykke «vet ikke». Dermed risikerer vi at respondenten ikke tenker gjennom spørsmålet og
slipper unna på det som skal være en utvei for de som faktisk ikke har en mening.

På bakgrunn av litteraturen er det funn som indikerer på at et høyere inntak av frukt og
grønnsaker kan sees i sammenheng med et godt kosthold. Derfor har vi brukt spørsmål 12
(gjennomsnittlig antall av frukt/grønnsaker om dagen) til å underbygge kvaliteten på
ungdommenes kosthold.

Det må være et visst antall respondenter ved en kvantitativ undersøkelse for å kunne
generalisere resultatet til populasjonen. Grovt regnet har vi et utvalg på omtrent 40 prosent av
kommunens 15-16 åringer med i undersøkelsen.

Modum er et lite samfunn, og vi har forståelse for en mulig gjenkjennelse av geografisk område.
Utover dette opplyses det ikke om personlige data som kan identifisere enkeltindivider, og er
derfor ikke i strid med etiske retningslinjer. Respondentenes anonymitet har blitt respektert
gjennom hele prosessen.
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7.0 Konklusjon
Majoriteten av respondentene, 63,4 prosent (38 respondenter), oppgir at de er «svært» eller
«noe interessert» i mat og helse. Våre funn støtter oppunder tidligere studier/forskning hvor
fysisk aktiv ungdom har et sunnere kosthold enn de som er mindre aktive (Vizbaraitė,
Jankauskienė, Griciūtė, Visagurskienė og Pajaujienė, 2011). Til tross for disse funnene oppnår
ikke store deler av utvalget vårt de generelle anbefalingene. Det er størst andel elever som trener
over anbefalte syv timer i uken med moderat intensitet, mens et fåtall av elevene spiser mer enn
anbefalt mengde på fem porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Våre funn rundt et sunnere
kosthold i tilknytning til trening kan sammenlignes med studiene fra Morin, Turcotte og
Perreault (2013) og Durksen et al. (2015).

Problemstillingen «I hvilken grad er ungdom opptatt av å spise sunt og hvilke faktorer påvirker
dette?», og videre underproblemstillinger; «Hvordan spiller kjønn inn som påvirkende faktor?»
og «hvordan påvirker antall treningstimer i uken ungdommenes kosthold?» er besvart med funn
i resultatkapittelet og i drøftingskapittelet. Resultatene i denne oppgaven støtter opp under både
forventninger til funn og problemstillingen. Ved å sammenligne tidligere studier/forskning opp
mot våre egne resultater er det overraskende mye som rapporteres likt, det betyr at det ikke er
stor avvik knyttet til utvalgets geografiske tilknytning.

Utvalget i denne undersøkelsen inneholder et lavt antall respondenter i forhold til populasjonen.
Det er hensiktsmessig med flere deltagere for å kunne si noe om hele populasjonen vi
undersøker. Derfor konkludere vi med å ikke generalisere funnene til populasjon, men de vi
faktisk kan si noe om er selve utvalget, altså de som er med i undersøkelsen.

Det finnes i dag store studier som den internasjonale HEVAS undersøkelsen (som nasjonale
HEMIL-rapporten tar utgangspunkt i). Dette er en undersøkelse som tar for seg systematisk
kartlegging av ungdommer i alderen 11,13,15,16 år.

I vår undersøkelse har vi brukt HEMIL-rapporten som inspirasjon ved utforming av
spørreskjemaet. Vi har en noe annerledes vinkling på lengde og sammensetningen av spørsmål,
som videre er brukt til å analysere korrelasjoner. Selv om mange av våre funn samsvarer med
andre studier/forskning kan disse resultatene også fungere som et supplement til HEMILrapporten.
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Dersom undersøkelsen vår ble utvidet til et betydelig større antall skoler og elever hadde det
vært mulig å sammenlignet ungdommer i forskjellige byer plassert både nord, sør, øst og vest.
En sammenligning av for eksempel storby mot landlige tettsteder kunne sannsynligvis gitt
interessante funn og dannet et bilde på antagelig enda større variasjoner. En slik utvidelse av
prosjektet ville vært inspirerende, men det krever et høyere ressursnivå, muligens en framtidig
masteroppgave.

Vi mener det alltid vil være behov for å forske på et så viktig tema som ungdommer og deres
helse.
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9.0 Vedlegg
9.1 Infoskriv: samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring for spørreskjema til bacheloroppgave
Beskrivelse av prosjektet
Vi er to studenter som går utdanningsløpet idrett, ernæring og helse, en treårig bachelorstudie
ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Bakkenteigen. Veileder for prosjektet er Marthe
Bottolfs, epost Marthe.Bottolfs@usn.no.
Prosjektet omhandler spisevaner blant ungdom i 15-16 årsalderen. Vi ønsker å se på i hvilken
grad ungdom er opptatt av å spise sunt og hvilke faktorer som påvirker dette. For å samle inn
den informasjonen vi trenger har vi utarbeidet et spørreskjema som tar for seg spørsmål om
livsstil og kosthold.
Frivillig deltakelse
All deltakelse er frivillig, og du kan trekke deg når som helst. Du kan til enhver tid avslutte
spørreskjemaet eller trekke tilbake/ endre informasjon under selve gjennomføringen av
spørreskjemaet.
Anonymitet
Spørreskjemaet er anonymt, ergo det vil ikke være mulig å spore identitet gjennom avgitte
svar.
Før du begynner på gjennomføringen av spørreskjemaet ber vi deg om å samtykke i
deltakelsen ved å undertegne på at du har lest og forstått informasjonen på dette arket og
ønsker å delta.
Samtykke
Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i prosjektet ved å
besvare spørreskjemaet.
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9.2 Spørreskjema
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