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Sammanfattning 

 

Allt fler ungdomar sover mindre än åtta timmar per natt, vilket kan påverka engagemanget i 

vardagliga aktiviteter. Syfte: Därför var syftet med examensarbetet att beskriva om och i så fall 

hur ungdomars (över 15 år) sömn påverkar prestationer i skolan. Metod: Kvantitativ design 

användes med ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. En enkät genomfördes på en 

fristående skola i södra Sverige. Den bestod av 19 frågor och delades upp i fem olika kategorier; 

kön, sömn, motivation, vanor och skola. Totalt besvarade 106 respondenter på enkäten. För 

bearbetning av det insamlade materialet användes IBM SPSS [Statistical Package for the Social 

Sciences]. Resultat: Det huvudsakliga resultatet visade att flertalet av respondenterna sov 

mellan fyra till sex timmar eller sju till åtta timmar per natt och var jämnt fördelat mellan könen. 

Pojkar spelar dator och tittar på TV i högre utsträckning än vad flickor gör och flickor är mer 

stressade än pojkar. De som sov mindre än åtta timmar, hade i lägre utsträckning regelbundna 

vanor och var mindre motiverade till att gå till skolan. Slutsats: De ungdomar som inte var 

nöjda med sin mängd sömn var i lägre utsträckning tillfredsställda med sina skolprestationer. 

 

  

Nyckelord: Arbetsterapi, motivation, utförandekapacitet, vanebildning, viljekraft  

 

 



 
 

Summary 

 

Adolescents sleep habits related to school activity  

- A quantitative study about how sleep affects adolescents school performance 

 

Many adolescents are sleeping less than eight hours each night, which can affect their 

engagement in everyday activities. Purpose: The purpose of the thesis was to describe whether 

and how adolescents (age of 15 years) sleep habits affect their school performance. Method: A 

quantitative non-randomized selection of convenience sampling approach was used. A survey 

was conducted at an independent school in the south of Sweden. It consisted of 19 questions 

and was divided into five different categories; gender, sleep, motivation, habits, and school. In 

total, 106 respondents answered the questionnaire. The IBM SPSS [Statistical Package for the 

Social Sciences] was used to analyze the material. Result: The main result showed that most 

of the respondents, slept between four to six hours or seven to eight hours each night, and were 

evenly distributed between the genders. Boys play computer/watch TV to a greater extent than 

girls do, and girls are more stressed than boys. Those who slept less than eight hours had not 

regular habits and were less motivated to school. Conclusion: The adolescents who were not 

pleased with their amount of sleep were, to a lesser extent satisfied with their school 

performance. 
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Inledning 

Ungdomar i åldrarna 13–18 år rekommenderas att sova åtta till tio timmar per dygn för att 

främja en god hälsa. Däremot sover allt fler mindre än rekommenderat vilket har bidragit till 

att sömnbrist är ett ökande problem för ungdomar i världen (Cowden, 2016; Hysing, Pallesen, 

Stormark, Lundervold & Sivertsen, 2013; Norell-Clarke & Hagquist, 2017). Individer som har 

sömnbrist dvs de som regelbundet sover mindre än rekommenderat deltar vanligtvis i färre 

aktiviteter än de som sover åtta timmar eller mer per natt, anledningen är att de med sömnbrist 

kan uppleva en bestående trötthet under dagen. I tidigare forskning har det diskuterats om sömn 

anses vara en aktivitet eller inte, sömn beskrivs som en förutsättning för deltagande i aktivitet, 

eftersom sömnbrist kan ha negativa effekter på en individs aktivitetsengagemang (Erlandsson 

& Persson, 2014; Green, 2008; Hillman, 2012). Det är viktigt att ungdomar deltar och är aktiva 

i meningsfulla aktiviteter i vardagen som exempelvis utbildning, vilket kan bidra till en bättre 

hälsa (Wolf, Ripat, Davis, Becker & MacSwiggan, 2010). 

 

 

Bakgrund 

Allmän bakgrund 

Sömn är ett grundläggande mänskligt behov för att vi ska kunna prestera under dagen samt för 

att uppnå en god hälsa och livskvalitet (World Health Organization [WHO], 2004). Sömn 

underlättar också förmågan att klara av olika påfrestningar i vardagen, exempelvis stress 

(Danielsson et al., 2012; Socialstyrelsen, 2009). Behovet av sömn är individuellt och kan 

variera mellan olika individer (Hillman, 2012). Individens dygnsrytm styrs av vår biologiska 

klocka, som möjliggör för kroppen att veta när den ska sova respektive vara vaken (Ulfberg, 

2010). För att uppnå en fungerande dygnsrytm behöver sömn och vakenhet inträffa vid samma 

tidpunkt varje dag, vilket annars kan skapa svårigheter med att somna och vakna vid rätt 

tidpunkt (Hillman, 2012). 

 

Försenad sömnfas kan ge sömnbrist. Det kan påverka tiden för sänggående genom att den blir 

förskjuten, vilket bidrar till att ungdomar får för få timmars sömn och därmed sover mindre än 

rekommenderat, speciellt på skoldagar. Försenad sömnfas är vanligt i tonåren på grund av 

hormonella förändringar (Hillman, 2012; Wallskär, 2008). En orsak till försenad sömnfas är 

dagens teknikutveckling som har påverkat och förändrat ungdomars vardag 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Ungdomar som använder mobiltelefon, dator eller spelar tv-

spel innan sänggående somnar vanligtvis senare på kvällen (Bartel, Gradisar & Williamson, 

2015). Teknikanvändningen har medverkat till att stillasittandet har ökat, vilket har bidragit till 

att andelen ungdomar som är tillräckligt fysiskt aktiva är liten (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Fysisk aktivitet kan ge en bättre sömnkvalitet och kan bidra till att sömnen infaller tidigare på 

kvällen (Bartel, Gradisar & Williamson, 2015). Den nordiska rekommendationen för fysisk 

aktivitet för ungdomar är minst 60 minuter per dag och den ska vara av måttlig till hög intensitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). 
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Sömn är viktigt för ungdomars tillväxt, mognad och hälsa (WHO, 2004). En minskning av sömn 

på två timmar, två nätter i rad, kan resultera till att motivationen och prestationen försämras 

(Wallskär, 2008; WHO, 2004). Sömnbrist kan också orsaka koncentrationssvårigheter, 

koncentration är när uppmärksamheten är kvarhållande vid en typ av aktivitet 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.; Velten-Schurian, Hautzinger, Poets  & Schlarb, 2010). Vid 

sömnbrist kan ungdomars utveckling påverkas negativt på grund av att immunförsvaret 

försämras och utsöndringen av tillväxthormon kan minska. Andra faktorer som kan påverkas 

är exempelvis nedsatt inlärningsförmåga och ökad stresskänslighet (Hillman, 2012; Könen, 

Dirk & Schmiedek, 2015; Wallskär, 2008; WHO, 2004). Kraven i skolan har ökat kraftigt de 

senaste åren vilket gör att många ungdomar är stressade (Folkhälsomyndigheten, 2014). Stress 

kan bero på en obalans mellan ställda krav och förmågan att hantera dem och kan ge besvär 

som sömnbrist. Det tyder på att sömn och stress kan påverka varandra (Danielsson et al.; 

Socialstyrelsen, 2009). Sömnbrist kan också bidra till att ungdomar är trötta på lektionerna 

vilket kan resultera till sämre prestationer i skolan (Matricciani, Olds & Petkov, 2012; 

Medic,Wille & Hemels, 2017).  

 

Skolsköterskor och lärare upplever att allt fler ungdomar i skolan har sömnbrist vilket kan 

påverka studieresultaten. Ungdomar som sover mindre än sex timmar per natt ligger i riskzonen 

för sämre betyg (Roberts, Roberts & Dong, 2009; Titova, Hogenkamp & Jacobsson 2015; 

Wallskär, 2008). Elevhälsan på skolan ska arbeta med att förebygga, fånga upp och ge stöd till 

ungdomar som har sömnbrist. Information och undervisning om sömn är generella 

förebyggande insatser inom skolan. Främst är det skolsköterskan eller skolläkaren som tar 

kontakt med ungdomar som har sömnbrist. Andra yrkesprofessioner kan bli inkopplade om det 

medför hög skolfrånvaro, exempelvis skolkurator, specialpedagog eller skolpsykolog (Hillman, 

2012). 

 

Teoretisk bakgrund 

Individen utför sina aktiviteter utifrån tre komponenter, vilka Kielhofner (2012) benämner som 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Om komponenterna samspelar med varandra 

uppnås aktivitetsbalans. Om samspelet inte fungerar kan det leda till en ohållbar livssituation 

och därmed ohälsa (Kielhofner, 2012). Aktivitetsbalans handlar om individens subjektiva 

upplevelse av att ha en variation mellan arbete, fritid, vila och sömn. Individen kan uppnå bättre 

hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse i vardagen vid rätt tidsanvändning och rätt antal 

aktiviteter inom de olika kategorierna (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 

Aktivitetsbalans kan påverka en individs vanebildning, vilket är de vanor en individ utför 

dagligen. Vanorna varierar hos alla individer och kan förändras över tid, främst påverkas de av 

familjen men också av skolan. De vanor som skapas tidig i livet är betydande och speglas sedan 

i vuxen ålder, det är särskilt viktigt för ungdomar att ha regelbundna vanor. Det påverkar 

förmågan att organisera vardagen vilket skapar trygghet och välbefinnande (Kielhofner, 2012). 
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Kielhofner (2012) beskriver viljekraft som individens motivation till aktivitet, vilket är en 

pågående process i vardagen. De val som individen gör styrs av både viljan och motivationen, 

för ungdomar är det främst skolan som är en stor del av vardagen. Skolverket (2015) skriver att 

motivationen påverkas av både inre- och yttre faktorer, vilka är viktiga för att eleven ska nå 

framgång i skolan. Den inre motivationen är individens egna drivkraft att vilja lära sig nya saker 

och den yttre motivationen är när individen får uppmuntran av andra personer vid lärandet.  

 

Kielhofner (2012) skriver att motivationen kan påverka en individs utförandekapacitet, vilket 

beskrivs som att individen har ett samspel mellan tanke och kropp vid utförandet av en aktivitet. 

I ungdomstiden sker stora förändringar både kroppsligt, kognitivt och emotionellt vilket gör att 

utförandekapaciteten och viljekraften kan förändras. 

  

Prestation beskrivs som ett resultat av något, som berör allt ifrån stora till små bedrifter. 

Vardagliga prestationer är exempelvis att kunna utföra skolarbeten, hushållssysslor och 

eventuella fritidsintressen (Risberg, 2016). Både omgivningen och ungdomarna själva kan ha 

höga krav på att de ska prestera i skolan och få goda studieresultat. Kraven kan skapa en oro 

hos individen som påverkar utförandekapaciteten av en aktivitet (Bartel, Gradisar & 

Williamson, 2015; Wallskär, 2008). 

  

Aktivitetsengagemang är individens görande, tänkande och kännande i en aktivitet. Individen 

kan med hjälp av sin utförandekapacitet, vanebildning och viljekraft, förändra sitt engagemang 

i aktiviteter. Förändringen kan resultera till en högre grad av tillfredsställelse och mening 

(Kielhofner, 2012).  

 

Examensarbetet tar hänsyn till professionsnyttan då sömn är en förutsättning för deltagande i 

aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014; Green, 2008). En arbetsterapeut har stor kunskap om 

aktiviteter och kan komma med rekommendationer om hur sömnvanor kan förbättras, för att i 

sin tur öka individens möjligheter till deltagande i aktivitet (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2012). Åtgärder kan vara förändringar i miljön och öka medvetenheten 

om regelbundna vanor, tidshantering och stressnivåer (AOTA, 2012; Green, 2008; Fung, 

Wiseman-Hakes, Stergiou-Kita, Nguyen & Colantonio, 2013). Samhällsnyttan är betydelsefull 

eftersom sömnbrist kan bidra till en sämre folkhälsa i form av ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes (Hysing et al., 2013; Matricciani, Olds & Petkov, 2012; Wallskär, 

2008). Examensarbetet tar hänsyn till individnyttan eftersom ungdomar påverkas både fysiskt 

och psykiskt av sina sömnvanor. För ungdomar kan sömnbrist leda till bristande prestation och 

motivation i skolan (Folkhälsomyndigheten, 2016; Hillman, 2012; Matricciani, Olds & Petkov, 

2012; Socialstyrelsen, 2013). 

  

I ovanstående bakgrund påvisas att det finns ett behov att fråga vad ungdomar själva har för 

erfarenheter om sina sömnvanor och dess påverkan på prestationer i skolan.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva om och i så fall hur ungdomars sömn påverkar prestationer i skolan. 

  

Frågeställningar: 

Vilka skillnader finns mellan pojkar och flickors sömn och vanor? 

Hur upplever ungdomar att deras sömn påverkar motivationen? 

Hur upplever ungdomar att sömnen påverkas av regelbundna vanor? 
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Material och metod 

Design 

Examensarbetet har en kvantitativ design genom att det omfattade ett icke slumpmässigt urval. 

En tvärsnittsstudie utformades genom en enkät som ungdomar på en fristående skola besvarade 

vid ett tillfälle (Kristensson, 2014). 

Urval 

Populationen i examensarbetet var ungdomar på en fristående skola i södra Sverige. Urvalet var 

ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval, eftersom respondenterna var lättillgängliga och 

urvalet var ungdomar på en och samma skola (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna för 

enkäten var ungdomar som fyllt 15 år från samma fristående skola i södra Sverige. 

Exklusionskriterierna var ungdomar under 15 år eller ungdomar som går på annan skola. Målet 

var att enkäten skulle delas ut till alla ungdomar över 15 år, vilket var 120 stycken. Totalt 

svarade 106 respondenter på enkäten varav 45 procent var pojkar, 50 procent var flickor och 5 

procent annat. 

Datainsamlingsinstrument 

En enkät användes för att samla in datamaterialet. Enkätfrågorna formulerades utifrån 

Kielhofners (2012) begrepp; viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet och var 

konstruerade utefter Kristenssons (2014) riktlinjer.  Enkäten bestod av 19 frågor och delades 

upp i fem olika kategorier; kön, sömn, motivation, vanor och skola (Bilaga 1). 

  

Enkäten började med frågan angående kön, som hade tre olika svarsalternativ. Det övergripande 

ämnet sömn innefattade bland annat frågor om hur många timmar respondenten vanligtvis sover 

på skoldagar och nöjdhet angående mängden sömn. Ämnet motivation innehöll bland annat 

frågor om motivation till att gå till skolan och om energin räcker hela dagen. Ämnet vanor 

berörde frågor om regelbundna vanor, fysisk aktivitet, tid spenderad vid dator och tv samt 

sociala medier. Frågorna i ämnet som berörde skolan handlade om prestation, koncentration 

och skolarbete efter skoltid. 

  

Enkäten innehöll en blandning av kvantitativa- och kvalitativa variabler (Kristensson, 2014). 

Nominalskala användes för att beskriva könstillhörighet. Tolv av frågorna hade fem 

svarsalternativ i ordinalskala och rangordnades som aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. Sex 

frågor berörde tid och rangordnades i kvotskala med fyra olika svarsalternativ (Ejlertsson, 

2012). 

  

En pilotstudie genomfördes för att testa enkätfrågorna på fyra individer. Pilotstudien utfördes 

för att se om enkäten mätte det som den var avsedd att mäta och för att förhindra eventuella 

otydligheter samt för att se vilka frågor som var relevanta (Kristensson, 2014). Enkäten 

reviderades genom att frågor togs bort ur enkäten som berörde vilka ämnen i skolan eleverna 
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hade mest energi till, utfyllnadsord plockades bort och meningsuppbyggnader ändrades. 

Därefter lämnades enkäten ut till respondenterna, pilotstudien räknades inte med i resultatet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Rektorn kontaktades för ett godkännande om att genomföra enkäten på skolan. 

Informationsbrev skickades ut via e-post till rektor som delade dessa med berörda lärare och 

respondenter innan enkäten lämnades ut (Bilaga 2–4). Några av lärarna talade andra språk än 

svenska därför formulerades ett informationsbrev på engelska (Bilaga 5). 

  

En bifogad fil innehållande enkäten skickades via e-post till rektorn, som sedan tryckte upp 

enkäterna på skolan och delade ut dem i pappersform till berörda ungdomar. Enkäten tog mellan 

fem till tio minuter att fylla i och respondenterna fick cirka tre timmar till sitt förfogande att 

besvara den. Efter att enkäterna samlats in av rektorn hämtades dem av ansvariga och 

förvarades sedan på ett säkert ställe. 

Databearbetning 

De besvarade enkäterna matades in digitalt via Enalyzer. Examensarbetets datamaterial 

sparades ner som en Excel fil och fördes sedan över till IBM SPSS [Statistical Package for the 

Social Sciences] (Wahlgren, 2013). För att analysera datamaterialet i SPSS kodades 

svarsalternativen på̊ enkätfrågorna om i stigande ordning (Tabell 1–3). Svarsalternativen på 

vissa frågor hade olika riktning genom att kodningen “1” var negativ på frågor i ordinalskala 

och positiv för frågor i kvotskala, vilket togs hänsyn till i resultatet.  

 

Tabell 1. Kodning av könstillhörighet 

 

Könstillhörighet 

  

Pojke= 1                    Flicka=2                     Annat= 2 

  

 

Tabell 2. Kodning av antal timmar sömn per natt  

 

Antal timmar sömn 

  

Mindre än 4 timmar= 1                   Mellan 7–8 timmar =3 

  

Mellan 4–6 timmar =2                     Mer än 8 timmar = 4 
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Tabell 3. Kodning av nöjdhet med mängden sömn  

 

Nöjdhet med sömn 

  

Aldrig= 1                     Sällan = 2                    Alltid = 5 

  

Ibland = 3                     Ofta =4 

 

  

Mann-Whitney U-test utfördes i SPSS för att identifiera skillnader mellan kön och aktuella 

frågor och påståenden från enkäten samt för att ta reda på medianen och kvartilavstånd i 

populationen. Tabeller för beskrivning av resultatet från Mann- Whitney U-test skapades i 

Microsoft Word.  

 

Spearmans rangkorrelation utfördes i SPSS för att se samband mellan enkätfrågorna 

(Ejlertsson, 2012). Examensarbetets signifikansnivå bestämdes vid p <0,01, eftersom att 

flertalet av p-värdena i resultatet var låga. Korstabeller skapades i SPSS med enkätfrågorna som 

visade låga p-värden, för att se hur svarsalternativen var fördelade mellan respondenterna.  

 

Utifrån korstabellerna skapades stapeldiagram i Microsoft Word. Vid skapandet av 

stapeldiagrammen utfördes en dikotomisering genom att de frågor som hade fem svarsalternativ 

delades upp i två kategorier istället för fem för att förtydliga stapeldiagrammen.  (Ejlertsson, 

2012; Wahlgren, 2013). I stapeldiagrammen visar y-axeln antal deltagare och x-axeln visar de 

dikotomiserade svarsalternativen (aldrig och alltid) utifrån aktuell frågeställning.  

 

Interna bortfall förekom vilket togs hänsyn till i resultatet och presenterades under respektive 

figur (Ejlertsson, 2012). Ett slumpmässigt stickprov utfördes på den insamlade datan och 

omfattade 15 enkäter, vilket var 14 procent av datamaterialet.  

Etiska överväganden 

Ett informationsbrev lämnades ut till rektor, berörda lärare och ungdomar på skolan, innan 

enkäten delades ut. Informationskravet upprätthölls genom att information om syfte, frivillighet 

och kontaktinformation till ansvariga, stod med på informationsbrevet. Genom att 

respondenterna besvarade enkäten erhölls samtyckeskravet och eftersom de var 15 år behövdes 

inte samtycke från vårdnadshavare. Respondenterna hade rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst utan några som helst följder. Konfidentialitetskravet användes genom att insamlade 

enkäter behandlades konfidentiellt, genom att obehöriga inte fick ta del av datamaterialet och 
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att ingen respondent i examensarbetet går att känna igen. Nyttjandekravet upprätthölls genom 

att datainsamlingen endast användes i utbildningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Validiteten ökade då enkätfrågorna var kopplade till examensarbetets syfte och frågeställning. 

Intern validitet upprätthölls genom att hänsyn togs till eventuella bortfall och att slutsatser drogs 

utifrån resultatet. Extern validitet användes genom att urvalet representerade den aktuella 

skolan. Reliabiliteten stärktes genom pilotstudien och att mätresultaten testades, för att få 

tillförlitliga och stabila resultat (Kristensson, 2014). En blankett för etisk egengranskning 

genomfördes enligt Hälsohögskolans anvisningar och lämnades till examinatorn. 
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Resultat 

Resultatet utgår från enkätfrågorna, deskriptiv statistik för de enkätfrågor som har bearbetats 

för examensarbetet framgår av tabell 4. 

 

Tabell 4. Medianen och kvartiler för  enkätfrågorna (svarsalternativ för varje fråga är inom 

parentes 

 

Enkätfrågor (svarsalternativ 25 50 

(Median) 

75 

    

1.Kön (1–3)                                                      1 2 2 

2.Antal timmars sömn (1–4) 2 3 3 

3.Tid att lägga sig (1–4) 2 3 4 

4. Lägga sig samma tid (1–5) 2 3 4 

5.Nöjd med mängden sömn (1–5) 2 3 4 

6.Utvilad på morgonen (1–5) 1,75 3 3 

7.Motiverad att gå till skolan (1–5) 1 3 4 

8.Energi hela skoldagen (1–5) 2 3 4 

9.Stressad i skolan (1–5) 2 4 5 

10.Regelbundna vanor (1–5) 3 4 4 

11.Tränar/idrottar (1–4) 2 3 3 

12.Dator eller tittar på TV (1–4) 2 2,5 4 

13.Nöjd med prestationer (1–5) 3 4 4 

14.Koncentration lektionstid (1–5) 3 4 4 

15.Aktiv på raster (1–5) 2 3 4 

16.Energi till läxor (1–5) 2 3 4 

 

 

Resultatet från enkäterna presenterades utifrån frågeställningarnas ordningsföljd. Antalet 

respondenter som besvarat respektive fråga betecknades med (n). 
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Könsskillnader, aktivitet och stress  

Majoriteten av respondenterna sov mellan fyra till sex timmar eller sju till åtta timmar per natt. 

Det var endast pojkar eller de som svarat “annat kön” som sov mindre än fyra timmar per natt 

(Figur 1). 

 

 
Figur 1. Antal timmars sömn per natt fördelat mellan könen (n= 105).   

 

Mann- Whitney U-test visade statistiskt signifikanta skillnader mellan kön och frågan “hur ofta 

spelar du dator eller tittar på TV?” samt påståendena “jag känner mig stressad i skolan” och 

“jag är aktiv på rasterna” (p< 0,000). Medianen visar att pojkarna spelade mer dator eller tittade 

mer på TV än flickorna, flickorna var mer stressade än pojkar och pojkarna var mer aktiva på 

rasterna än flickorna (Tabell 5).  

 

Tabell 5. Skillnader i medianen mellan kön och spela dator eller titta på TV, känna sig stressad 

och att vara aktiv på rasten 

 

Kön                              Dator/TV    Stress     Aktiv på rast           

  

Pojke          N                              47                 45                          46 

                    Median                    3,00                         3,00                    3,50 

                   

Flicka           N                               53                53                          52 

                     Median                  2,00                         4,00                       2,00 
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Motivation, utvilad och energi  

Spearmans rangkorrelation visade ett svagt positivt samband mellan påståendena “jag känner 

mig utvilad när jag vaknar på morgonen” och “jag är motiverad till att gå till skolan” (rs=0,275, 

p=0,005). De respondenter som alltid kände sig utvilade på morgonen, var i högre utsträckning 

motiverade till att gå till skolan. Spearmans rangkorrelation visade ett visst positivt samband 

mellan påståendena “jag är motiverad till att gå till skolan” kopplat till “jag orkar göra läxor  

efter skoltid” (rs=0,330, p=0,001), “jag har energi hela skoldagen” (rs=0,550, p<0,000) och 

“jag är koncentrerad under lektionstid” (rs=0,381, p<0,000) (Figur 2). 

  

 

 
Figur 2. Motivation kopplat till energi till läxor, energi hela dagen och koncentration på lektionstid 

(n=106). (Bortfall: Motivation=4, Energi=4, Energi läxor= 2, Koncentration=2). 

Sömnvanor kopplat till regelbundna vanor 

Spearmans rangkorrelation visade ett visst positivt samband mellan påståendet “jag har 

regelbundna vanor på skoldagar” och frågan “hur ofta tränar/idrottar du?” (rs=0,347, p<0,000). 

De som tränade mer än fem timmar i veckan hade alltid regelbundna vanor. 

  

Resultatet visade ett visst positivt samband mellan påståendena “på skoldagar går jag och lägger 

mig samma tid varje dag” och “jag har regelbundna vanor på skoldagar” (rs=0,512, p<0,000). 

De som aldrig lade sig vid samma tid hade i lägre utsträckning regelbundna vanor. De som 

alltid gick och lade sig samma tid hade i högre utsträckning regelbundna vanor.  

 

Resultatet visade ett visst positivt samband mellan påståendena “jag är nöjd med den mängd  

sömn jag får på skoldagar” kopplat till “jag har energi hela dagen” (rs=0,491, p<0,000), “jag 

har regelbundna vanor på skoldagar” (rs=0,356, p<0,000) och “jag är nöjd med mina 

prestationer i skolan” (rs=0,423, p<0,000) (Figur 3). 
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Figur 3. Nöjdhet med mängd sömn kopplat till energi hela dagen, regelbundna vanor och att vara nöjd 

med skolprestationer (n=106). (Bortfall: Nöjdhet med sömn=1, Energi=4, Regelbundna vanor=1). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara examensarbetets syfte och frågeställningar genomfördes en kvantitativ studie 

med hjälp av en enkät. Författarna ville att resultatet skulle bli representativt för den fristående 

skolan, därav var en enkät passande. Genom att göra en enkät gavs möjlighet att på samma sätt, 

kunna ställa samma frågor till en grupp respondenter (Kristensson, 2014). 

  

Om examensarbetet haft en kvalitativ design hade datamaterialet blivit mer innehållsrikt, 

eftersom respondenterna haft möjlighet att svara mer djupgående på intervjufrågor. Genom en 

kvalitativ design hade författarna inhämtat datamaterial utifrån cirka tio informanter, vilket 

hade bidragit till att resultatet inte blivit representativt för populationen på skolan (Kristensson, 

2014). Examensarbetets tidsram hade endast gett möjlighet till att intervjua omkring tio 

informanter. Författarna kom fram till att en kvantitativ studie var lämpligast för 

examensarbetet eftersom enkäten gav respondenterna möjlighet att svara konfidentiellt och de 

påverkades inte av en intervjuare, utan kunde besvara enkäten i sin egen takt. 

  

Till författarnas kännedom fanns inget befintligt enkätmaterial som passade till 

examensarbetets syfte och frågeställningar, därför konstruerades en egen enkät. Riktlinjer från 

Kristensson (2014) användes vid konstruktion av enkäten för att undvika misstag som kunde 

bidragit till att resultatet inte blivit som det var tänkt. Författarna tog hänsyn till vikten av att 

konstruera enkäten på ett tydligt sätt. Otydliga enkätfrågor och bristande struktur kan bidra till 

att respondenter inte vill besvara enkäten eller vissa frågor (Kristensson, 2014). Antalet 

enkätfrågor var något som diskuterades. Författarna hade i åtanke att inte ha för många frågor, 

eftersom det enligt Trost och Hultåker (2016) kan leda till att respondenterna inte hinner svara 

på alla frågor, på grund av exempelvis tidsbrist. 

  

Eftersom examensarbetet hade en yngre population var författarna noggranna med att undvika 

svårtolkade ord. Genom att begripliga och vanliga ord användes, underlättade det uppfattningen 

på frågorna, vilket bidrog till att reliabiliteten stärktes (Trost & Hultåker, 2016). Vid 

utformningen av enkätfrågorna valde författarna att skapa frågor utifrån Kielhofners (2012) 

begrepp; viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. De övergripande ämnena var 

utformade för att passa populationens förväntade språknivå. Motivation användes istället för 

viljekraft, vanor istället för vanebildning och skola istället för utförandekapacitet.   

  

Författarna ville att respondenterna skulle se tillbaka på föregående månad vid bevarandet av 

enkätfrågorna, för att få en generell bild av deras vanebildning. Författarna ansåg att en månad 

var ett rimligt tidsspann för populationen eftersom ett år hade varit för omfattande. 

  

Svarsalternativen på 12 av de 19 enkätfrågorna var rangordnade utifrån ordinalskala med fem 

svarsalternativ. I efterhand blev det tydligt att det hade varit en fördel att ha fyra svarsalternativ 

istället för fem, eftersom flertalet respondenter valde det mellersta svarsalternativet “ibland”. 

Ett uteslutande av det mellersta alternativet hade kunnat bidra till att respondenterna i större 
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utsträckning hade fått ta ställning, vilket gjorts att reliabiliteten hade stärkts (Trost & Hultåker, 

2016). 

  

En aspekt som författarna tog hänsyn till var att pilottesta enkäten, speciellt eftersom den var 

egenkonstruerad, vilket bidrog till att enkätens validitet stärktes (Kristensson, 2014). 

Pilotstudien genomfördes på fyra olika individer. Individerna var i samma ålder som 

populationen och räknades inte med i examensarbetets resultat. Den konstruktiva kritiken som 

mottogs angående vissa frågor reviderades genom ändring av meningsuppbyggnader och en del 

av enkätfrågorna valdes bort, exempelvis frågan som handlade om vilket ämne eleven hade 

mest energi till, eftersom den inte motsvarade examensarbetets syfte. Reliabiliteten stärktes 

eftersom de fyra individerna förstod innebörden av frågorna och kunde tolka dessa 

(Kristensson, 2014). 

  

Examensarbetets inklusions- och exklusionskriterier underlättade att hitta relevanta 

respondenter. Författarna valde att inte ha för många inklusionskriterier för att lättare kunna 

samla in datamaterialet. Tydliga instruktioner till rektorn gavs angående tillvägagångssätt för 

utdelning och insamling av enkäterna. Totalt gick 120 ungdomar som var över 15 år på skolan, 

majoriteten valde att besvara enkäten. Författarna diskuterade en risk med att rektorn delade ut 

enkäten kan ha varit att frivilligheten att delta inte upprätthölls som det var tänkt genom att 

respondenterna kanske känt sig tvingade att besvara enkäten. Eftersom författarna inte var på 

plats på skolan kontrollerades inte datainsamlingen, därför finns ingen garanti att utdelning och 

insamling av enkäter gått enligt anvisningar. Patel och Davidson (2003) beskriver att 

reliabiliteten hade ökat om författarna själva delat ut enkäterna, eftersom respondenterna kunde 

ställt frågor gällande eventuella oklarheter. Författarnas tanke var att själva åka till skolan och 

dela ut enkäterna till respondenterna, efter samråd med rektorn om olika alternativ för 

utlämning och insamling av enkäten, bidrog det till att rektorn delade ut och samlade in 

enkäterna, eftersom det var den smidigaste lösningen för skolan.  

 

Målet var att dela ut enkäten till alla ungdomar över 15 år på skolan, vilket är cirka 120 stycken. 

Eftersom författarna inte själva var på plats och delade ut enkäten var det svårt att uppskatta 

hur stort bortfallet var, eftersom vissa ungdomar kan ha haft frånvaro. Det går heller inte att 

garantera att några enkäter har försvunnit eller plockats bort. Av de 106 respondenter som 

deltog i enkäten förekom interna bortfall, i form av respondenter som inte svarade på vissa 

frågor, av oklar anledning. Enkäterna som hade interna bortfall sorterades inte bort, utan 

medräknades i resultatet. De interna bortfallen kan bero på att enkäten bestod av ett häfte med 

fyra sidor och dubbelsidig utskrift, vilket bidrog till att vissa respondenter kan ha missat 

enkätfrågor på baksidan av pappret. En annan anledning kan ha varit att vissa enkäter blev 

hophäftade på fel sätt, vilket kan ha skapat en otydlig struktur. Ytterligare anledningar till de 

interna bortfallen kan ha varit missförstånd av vissa frågor eller valmöjligheten att inte svara.  

  

Vid enkätkonstruktionen skapade författarna först en digital enkät via Enalyzer. Tanken var att 

ungdomarna skulle besvara enkäten digitalt eftersom datorer fanns tillgängliga på skolan. Den 

digitala enkäten skickades aldrig ut till respondenterna på grund av svårigheter med att få in 

besvarade enkäter inom examensarbetets tidsram. Författarna skickade istället enkäten via e-
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post till rektorn på skolan, för att den sedan skulle delas ut i pappersform till respondenterna. 

Författarna valde att mata in besvarade enkäter digitalt via Enalyzer, för att underlätta 

sammanställningen av datamaterialet. Det sammanställda materialet sparades ner till Excel och 

fördes därefter över till SPSS.    

 

I enkäten hade författarna olika rangordning på svarsalternativen. På enkätsvaren i ordinalskala 

var det lägsta värdet (1) negativt och det högsta värdet (5) positivt. Svaren i kvotskala var 

kodade på motsvarande sätt, där det lägsta värdet (1) var positivt och det högsta värdet (4) 

negativt. Det bidrog till att eventuella skillnader och samband mellan frågorna som var i 

ordinalskala och frågorna i kvotskala gav missvisande samband. Författarna valde därför att 

inte beskriva sambanden mellan dessa enkätfrågor i resultatet.  

 

Författarna diskuterade vilken signifikansnivå som skulle vara lämplig för examensarbetet. 

Eftersom de flesta av resultaten hade låga p-värden vid Mann-Whitney U-test och Spearmans 

rangkorrelation, gav det författarna möjlighet att bestämma signifikansnivån (p <0,01). Valet 

baserades på att flertalet av värdena i resultatet hade låga p-värden (p =0,000). Genom att välja 

en låg signifikansnivå betyder det att flertalet respondenter har svarat likadant och att resultatet 

inte berodde på slumpen samt att risken för missvisande resultat var liten (Kristensson, 2014). 

  

Vid bearbetningen av datamaterialet upptäckte författarna att två av enkätfrågorna inte var av 

relevans att beskriva i resultatet. Frågan “Hur lång tid tar det innan du somnar efter att du gått 

och lagt dig” och påståendet “Jag sover fler timmar på helger än lediga dagar jämfört med 

skoldagar” valde författarna att inte använda i resultatet.  

  

Författarna valde att dikotomisera svarsalternativen i resultatet för att tydliggöra skillnaderna 

mellan de olika svarsalternativen i stapeldiagrammen, eftersom de fem olika svarsalternativen 

resulterade i många olika staplar i diagrammen som var otydliga att läsa av. Det bidrog till att 

staplarna sammanställdes genom att två svarsalternativ förekom i ena kategorin och tre 

svarsalternativ i den andra kategorin. Författarna testade i första hand att sätta ihop 

svarsalternativen “aldrig, sällan och ibland” till en kategori, vilket gjorde att diagrammen blev 

missvisande i resultatet. Författarna valde därefter att sätta svarsalternativet “ibland” i högsta 

kategorin tillsammans med “ofta och alltid”, eftersom det stämde bättre överens med resultatet. 

 

Ett slumpmässigt stickprov utfördes på datamaterialet med målet att spegla populationen. 

Anledningen till varför stickprovet var slumpmässigt var för att det skulle bli representativt för 

hela populationen (Ejlertsson, 2012). Stickprovet visade två stycken avvikande resultat vid en 

jämförelse med den övriga populationen. Resultaten i stort gav låga p-värden därav var inte 

avvikelsen något som representerade hela populationen. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade ett visst positivt samband mellan nöjdhet med mängden sömn och nöjdhet 

med prestationer i skolan. Författarna uppfattar resultatet som att de ungdomar som inte är nöjda 

med sin sömn får för få timmars sömn per natt och därför kan ha sömnbrist. Det överensstämmer 

med tidigare studier som visar att sömnbrist kan bidra till att ungdomar är trötta på lektionerna, 

vilket kan påverka prestationer i skolan (Matricciani, Olds & Petkov, 2012; Medic, Wille & 

Hemels, 2017; Wallskär, 2008). Prestation kan kopplas till ungdomars utförandekapacitet, 

vilket Kielhofner (2012) belyser är en viktig förutsättning i utförandet av en aktivitet. Det 

stämmer överens med Hillman (2012) som skriver att skolsköterskor och lärare upplever att 

sömnbrist påverkar ungdomarna i skolan. Författarna hade förväntat sig att sömnbrist skulle 

bidra till minskad nöjdhet med skolprestationer, vilket överensstämde med resultatet. 

  

Skillnader mellan könen 

Resultatet visade att 15 procent av respondenterna sov enligt Cowdens (2016) rekommendation 

som var mellan åtta till tio timmar, vilket var jämnt fördelat mellan könen. Författarnas 

förväntningar var att majoriteten av ungdomarna sov mindre än åtta timmar per natt, vilket 

stämde överens med resultatet. Författarna diskuterade att resultatet eventuellt hade kunnat se 

annorlunda ut ifall respondenterna hade besvarat enkäten på höstterminen istället för 

vårterminen, eftersom sömn påverkas av både årstid och dagsljus (Folkhälsomyndigheten, 

2017). 

  

Pojkar spelar dator och tittar på TV i högre utsträckning än flickor. Författarnas tolkning av 

resultatet är att datorn har en stor påverkan på ungdomar, eftersom det är ett användbart redskap 

i dagens samhälle. Det överensstämmer med andra studier som skriver att teknikanvändningen 

har ökat bland ungdomar, speciellt bland pojkar (Folkhälsomyndigheten, 2014; Statistiska 

Centralbyrån, 2014). Författarna ser en möjlig anledning kan vara att pojkar via datorspel träffar 

andra individer med liknande intressen, som bidrar till att nya kontakter skapas. Det stämmer 

överens med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) som skriver att individen är social 

och strävar efter att utföra aktiviteter i samspel med andra. 

  

Resultatet visade att flickor är mer stressade än pojkar. Resultatet kan kopplas till 

Socialstyrelsen (2009) som skriver att stress kan uppkomma vid en obalans mellan ställda krav 

och oförmåga att hantera dem. En möjlig anledning till att flickor upplever mer stress, kan vara 

att det förekommer förväntningar från samhället. Eftersom det idag ställs höga krav på att vara 

disciplinerad och få goda betyg vilket är särskilt utmärkande för flickor (Statens Offentliga 

Utredningar [SOU], 2006). 
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Viljekraft 

Resultatet visade ett svagt positivt samband mellan ungdomars motivation att gå till skolan och 

upplevelsen av att känna sig utvilad. Resultatet stämmer överens med tidigare studier som visar 

att sömnbrist kan ge effekter som bristande motivation (WHO, 2004). Författarna till 

examensarbetet diskuterade om motivationsbrist också kan bero på krav i skolan som inte 

uppnås, med låga betyg som följd, vilket även Folkhälsomyndigheten (2014) belyser. En annan 

möjlig anledning till bristande motivation kan vara stora klasser i skolan och få resurser. 

Eftersom Anderson och Graham (2016) beskriver vikten för ungdomar att känna sig sedda och 

hörda i skolan, vilket i sin tur påverkar motivationen. Resultatet visade ett visst positivt 

samband mellan motivation att gå till skolan och att vara koncentrerad på lektionstid. Det kan 

kopplas till arbetsterapeutisk teori, eftersom Kielhofner (2012) skriver att viljekraft är 

individens motivation till aktivitet. Det stämmer också överens med en studie som skriver att 

sömnbrist kan orsaka koncentrationssvårigheter (Velten-Schurian, Hautzinger, Poets & 

Schlarb, 2010). 

  

Vanebildning 

Resultatet visade ett visst positivt samband mellan att ha regelbundna vanor och att utföra 

träning eller idrott. Författarna diskuterade en möjlig anledning till varför ungdomar saknar 

regelbundna vanor, att det kan bero på att familjen inte har någon tydlig struktur för regelbundna 

vanor hemma. Resultatet kan kopplas till Kielhofners (2012) teori, som beskriver vikten för 

ungdomar att ha regelbundna vanor. Det påverkar förmågan att organisera vardagen och styrs 

främst av familjen. Regelbundna vanor kan kopplas till aktuell forskning som belyser vikten 

för kroppens dygnsrytm att ha regelbundna vanor, eftersom det underlättar för sömnen att 

inträffa samma tid, varje dag (Ulfberg, 2010). Författarna diskuterade en möjlig anledning till 

att de som tränade mycket hade regelbundna vanor, beror på att träningen vanligtvis infaller 

samma tid och dag varje vecka, vilket kräver planering av andra aktiviteter. En annan anledning 

kan vara att ungdomar med regelbundna vanor, har en bättre aktivitetsbalans. Genom att 

individen har regelbundna vanor dagligen, så sker träning och tid för sänggående vanligtvis vid 

samma tidpunkt varje dag. Det stämmer överens med aktuell forskning som skriver att 

aktivitetsbalans innefattar att individen har en variation mellan arbete, fritid, vila och sömn 

(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012).  

Arbetsterapi implikation 

Sömn har genom examensarbetet uppmärksammats som en viktig förutsättning för en individs 

aktivitetsengagemang och för att kunna utföra vardagliga aktiviteter (Erlandsson & Persson, 

2014; Green, 2008). Sömn har också visat sig inverka på en individs vanebildning, viljekraft 

och utförandekapacitet, som är viktiga komponenter vid utförandet av aktiviteter (Kielhofner, 

2012).  

  

Examensarbetet fokuserar på en population som befinner sig i skolans verksamhet. Författarna 

diskuterar om det kan leda till att behovet av arbetsterapeutiska interventioner på svenska skolor 

identifieras, sömn är en viktig förutsättning för att kunna utföra vardagliga aktiviteter och 

arbetsterapeuten är den yrkesprofessionen som har aktivitet i fokus. Genom att arbetsterapeuten 



 18 

kommer in i ett tidigt stadium i livet kan förebyggande insatser göras, vilket kan resultera i en 

bättre vardag och förhindra nedsatt förmåga till aktivitet och delaktighet för ungdomarna 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Professionen kan göra stor nytta genom att skapa 

aktivitetsbalans med regelbundna vanor, vilket kan bidra till bättre sömn, motivation och 

prestation (AOTA, 2012; Dur et al., 2015; Wallskär, 2008; WHO, 2004). En arbetsterapeut kan 

även arbeta med motiverande samtal för att främja beteendeförändringar hos de som upplever 

sömnbrist, vilket kan bidra till att ungdomarna klarar av de förväntningar som skolan ställer på 

dem (Erlandsson & Persson, 2014; Naar-King & Suarez, 2014). 

  

En tidigare studie hittades inom arbetsterapi, för att undersöka hur sömn påverkas av olika typer 

av funktionsnedsättningar. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeutiska insatser som 

riktar sig mot till aktiviteter i dagliga livet och sömn, för individer med autismspektrumtillstånd 

(Weaver, 2015). Författarna diskuterade att arbetsterapi kan gynna alla ungdomar, inte enbart 

de med diagnoser och funktionsnedsättningar. De individer som inte har en 

funktionsnedsättning, kan ändå ha svårigheter med vissa aktiviteter, vilket gör att alla individer 

kan vara i behov av arbetsterapeutiska interventioner (Hutton, 2009). 

Förslag på vidare forskning 

Sömnbrist bland ungdomar är ett ökande problem (Hysing, Pallesen, Stormark, Lundervold & 

Sivertsen, 2013; Norell-Clarke & Hagquist, 2017). Författarna ser intresset av vidare forskning 

i ämnet med en kvalitativ studie. Dels för att gå djupare i ämnet och dels för att få mer detaljer 

om ungdomars subjektiva upplevelse. Författarna ser också ett behov av att göra ytterligare en 

kvantitativ studie om hur ungdomar upplever att sömnen påverkar dem fast med en större 

population. Förhoppningen är att resultatet ska bli generaliserbart för ungdomar över 15 år, på 

alla skolor i Sverige.  
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Slutsats 

Resultatet visade att de ungdomar som upplevde att de inte var nöjda med sin sömn i lägre 

utsträckning var tillfredsställda med sina prestationer i skolan. Examensarbetet kan användas 

som underlag för kommande studier inom samma område. 
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Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor till ungdomar som är över 15 år. 
Nedan följer 19 frågor och påståenden om kön, sömn, motivation, vanor och skola. Enkäten 

tar mellan 10–15 minuter att fylla i. 

  

1.KÖN 

Pojke                               Flicka                            Annat 

  □                                      □                                      □ 

  

 

SÖMN 

Följande frågor och påståenden handlar om din sömn, utgå från den senaste månaden och 

välj ett alternativ per fråga som stämmer bäst in på dig. 

  

2. Hur många timmar sover du per natt under skoldagar? 

Mindre än 4 timmar                               □ 

Mellan 4 - 6 timmar                           □ 

Mellan 7 - 8 timmar                              □ 

Mer än 8 timmar                                   □ 

  

3. Vilken tid går du och lägger dig på skoldagar? 

Innan 21.00                                           □ 

Mellan 21.00 - 22.00                             □ 

Mellan 22.00 - 23.00                          □ 

Efter 23.00                                            □ 

  

4. På skoldagar går jag och lägger mig samma tid varje dag. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                  □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

                                                               

5. Hur lång tid tar det innan du somnar efter att du gått och lagt dig? 

Under 1 timme                                       □ 

Mellan 1–2 timmar                                □ 

Mellan 2–3 timmar                                □ 

Mer än 3 timmar                                    □ 

  

6. Jag är nöjd med den mängd sömn en vanlig skolvecka? 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                  □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

           

 

 



  

 

                                                                                                                    

7. Jag känner mig utvilad när jag vaknar på̊ morgonen. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

8. Jag sover fler timmar på helger eller lediga dagar jämfört med skoldagar. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

MOTIVATION              

Följande frågor och påståenden handlar om din motivation i förhållande till skolan, utgå från 

den senaste månaden och välj ett alternativ per fråga som stämmer bäst in på dig. 

                    

9. Jag är motiverad till att gå till skolan. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

                                         

10. Jag har energi hela skoldagen. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

11. Jag känner mig stressad i skolan.                                                                  

Till exempel om du känner att tiden inte räcker till eller om du har mer att göra än vad du 

känner att du klarar av. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

VANOR 

Följande frågor och påståenden handlar om dina vanor, utgå från den senaste månaden och 

välj ett alternativ per fråga som stämmer bäst in på dig. 

  

12. Jag har regelbundna vanor på skoldagar. 

Till exempel att du stiger upp, går och lägger dig eller äter på samma tider varje dag. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

13. Hur ofta tränar/idrottar du? 

Till exempel om du utövar någon styrke- eller konditionsträning, individuell sport eller 

lagidrott. 

Mindre än 1 timme/vecka                    □                 

1–2 timmar/vecka                                  □ 

3–5 timmar/vecka                                  □                                       

Mer än 5 timmar/vecka                       □ 

  

14. Hur ofta spelar du dator eller tittar på TV? 

Mindre än 1 timme/dag                         □ 

1–2 timmar/dag                                      □ 

3–4 timmar/dag                                      □ 

Mer än 4 timmar/dag                             □ 

  

15. Hur ofta använder du sociala medier? 

Med sociala medier menar vi till exempel Facebook, Twitter, Instagram, bloggar och dylikt. 

Mindre än 1 timme/dag                         □ 

1–2 timmar/dag                                      □ 

3–4 timmar/dag                                      □ 

Mer än 4 timmar/dag                             □ 

  

SKOLA 

Följande frågor och påståenden handlar om din skolgång, utgå från den senaste månaden 

och välj ett alternativ per fråga som stämmer bäst in på dig. 

  

16. Jag är nöjd med mina prestationer i skolan. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

 

 

 

 



  

17. Jag är koncentrerad under lektionstid. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                  □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

18. Jag är aktiv på rasterna. 

Till exempel att vara utomhus eller göra aktiviteter i uppehållsrummet. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

19. Jag orkar göra läxor efter skoldagens slut. 

Aldrig                                                    □ 

Sällan                                                     □ 

Ibland                                                    □ 

Ofta                                                       □ 

Alltid                                                     □ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

         Bilaga 2 

Påverkar ungdomars sömnvanor skolarbetet? 

Information till rektor. 

  

Sömnen är viktig för ungdomars tillväxt, mognad och hälsa, därav väcker ämnet ett stort 

intresse för oss. Vi har skapat en enkät som består av frågor och påståenden om ungdomars 

sömn relaterat till deras skolarbete. 

  

Enkäten kommer omfatta cirka 110 ungdomar som är minst 15 år gamla och går på skolan. Den 

kommer bestå av frågor och påståenden som ungdomarna kommer kunna besvara genom att 

kryssa i ett alternativ per fråga. Enkäten kommer ta ungefär 10 - 15 minuter att fylla i. Vi hoppas 

att med hjälp av enkäten kunna beskriva ungdomars egna uppfattningar om hur deras 

sömnvanor påverkar deras prestationer i skolan. 

  

Vi kommer använda oss av informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet kommer används genom att vi informerar om syftet 

med enkäten samt kontaktuppgifter till ansvariga. Samtyckeskravet innebär att de ungdomar 

som medverkar i enkäten har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och med vilka villkor 

de skall delta. Det kommer vara frivilligt för ungdomarna att delta och de kommer få 

information om att de kan avbryta när som utan några som helst följder. Nyttjandekravet 

kommer användas då den insamlade informationen endast kommer användas i utbildningssyfte. 

Insamlade enkäter kommer behandlas konfidentiellt genom att inga obehöriga kommer kunna 

ta del av enkätsvaren. 

  

Ansvariga för enkäten är Johanna Rydhage och Åsa Axelsson, vi studerar vår sista termin på 

arbetsterapeutprogrammet på Jönköping University. En del i vår utbildning är att skriva ett 

examensarbete inom området arbetsterapi. Enkäten kommer ligga till grund för vår skriftliga 

rapport. 

 

Vid frågor eller synpunkter angående enkäten eller om du vill ta del av resultatet går det bra att 

kontakta oss. 

  

Ansvariga:                                                                

Johanna Rydhage                                                                     

Åsa Axelsson                   

 

Universitetslektor:             

Elisabeth Elgmark      

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 3 

Påverkar ungdomars sömnvanor deras skolarbete? 

Information till lärare. 

  

Sömnen är viktig för ungdomars tillväxt, mognad och hälsa, därav väcker ämnet ett stort 

intresse för oss. Vi har skapat enkät som kommer bestå av frågor och påståenden om deras sömn 

relaterat till skolarbete. 

  

Enkäten kommer omfatta cirka 110 ungdomar som är minst 15 år och går på skolan. Den 

kommer bestå av frågor och påståenden som ungdomar kommer kunna besvara genom att 

kryssa i ett alternativ per fråga. Enkäten kommer ta ungefär 10 - 15 minuter att fylla i. Vi hoppas 

att med hjälp av enkäten kunna beskriva ungdomars egna uppfattningar om och i så fall hur 

deras sömnvanor påverkar deras prestationer i skolan. 

  

Vi kommer informera ungdomarna om syftet med enkäten samt kontaktuppgifter till ansvariga. 

Det kommer vara frivilligt för ungdomarna att delta och de kommer få information om att de 

kan avbryta när som helst utan några som helst följder. Den insamlade informationen kommer 

endast användas i utbildningssyfte. Insamlade enkäter kommer behandlas konfidentiellt genom 

att inga obehöriga kan ta del av enkätsvaren. 

  

Ansvariga för enkäten är Johanna Rydhage och Åsa Axelsson, vi studerar vår sista termin på 

arbetsterapeutprogrammet på Jönköping University. En del i vår utbildning är att skriva ett 

examensarbete inom området arbetsterapi. Enkäten kommer ligga till grund för vår skriftliga 

rapport. 

  

Vid frågor eller synpunkter angående enkäten eller om du vill ta del av resultatet går det bra att 

kontakta oss. 

   

Ansvariga:                                                               

Johanna Rydhage                                                                        

Åsa Axelsson                               

 

Universitetslektor: 

Elisabeth Elgmark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 4 

Påverkar dina sömnvanor ditt skolarbete? 

Information till ungdomar. 

  

Vi har skapat en enkät för att ta reda på hur du uppfattar att dina sömnvanor påverkar dig i 

skolan. Vi kontaktar just dig för att du går på skolan och har fyllt 15 år. 

  

Enkäten kommer bestå av frågor och påståenden som du besvarar genom att kryssa i ett 

alternativ per fråga och kommer ta ungefär 10–15 minuter att fylla i. Vi hoppas att med hjälp 

av enkäten kunna få reda på hur ungdomar uppfattar att deras sömnvanor påverkar deras 

skolarbete. 

  

Det är frivilligt att delta i enkäten och du kan när som helst avbryta utan att det påverkar dig på 

något vis. Enkäten kommer endast att användas för vårt examensarbete. Ingen annan kommer 

kunna ta del av svaren på enkätfrågorna och de kommer sparas på ett säkert sätt. 

  

Ansvariga för enkäten är Johanna Rydhage och Åsa Axelsson, vi studerar vår sista termin på 

arbetsterapeutprogrammet på Jönköping University. En del i vår utbildning är att skriva ett 

examensarbete inom området arbetsterapi. 

  

Om du har frågor eller synpunkter om enkäten eller om du vill ta del av resultatet går det bra 

att kontakta oss. 

  

Ansvariga:                                                                

Johanna Rydhage                                                                         

Åsa Axelsson                

 

Universitetslektor:                

Elisabeth Elgmark  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

         Bilaga 5 

Does the students sleep habits affect their school work? 

Information for teachers. 

  

Sleep is important for young people’s growth, maturity and health, therefore this subject is of 

great interest to us. We have created a questionnaire that will consist of questions about 

adolescents sleep related to their school work. 

  

The questionnaire will cover approximately 110 adolescents who are at least 15 years old and 

currently in school. It will consist questions that the adolescents will be able to answer by put 

a cross on an option per question. The questionnaire will take about 10 - 15 minutes to complete. 

We hope to be able to describe the adolescents own perceptions of how their sleep habits affects 

their ability to perform in school. 

  

We will inform the students about the purpose of the questionnaire and contact information to 

the responsible persons. It will be optional for the adolescents to participate and they will 

receive information that they can cancel the questionnaire at any time without any 

consequences. The collected information will only be used for educational purposes. Collected 

questionnaires will be treated confidentially by no unauthorized persons can take part of the 

answered questionnaires. 

  

Responsible for the questionnaire is Johanna Rydhage and Åsa Axelsson, we are studying our 

last semester in the occupational therapy program at Jönköping University. A part in our 

education is to write an examination thesis in the field of occupational therapy. The 

questionnaire will form the basis of our written report. 

  

If you have questions or comments regarding the questionnaire or if you want to take part of 

the results, please contact us. 

  

Ansvariga:                                                                               

Åsa Axelsson                               

Johanna Rydhage     

  

Universitetslektor: 

Elisabeth Elgmark 
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