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ABSTRACT 
 
 
Bakgrunden till uppsatsen bygger på reflektioner, som är gjorda under några års tid, av elever 

som ständigt kommer för sent till morgonlektion och är allmänt trötta. Vad beror denna 

trötthet på? När det vad tid för uppsatsskrivande i Idrott och Hälsa, kändes det som ett bra 

tillfälle att fördjupa sig närmare inom området sömn, då sömn är en viktig del av den 

personliga hälsan. Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att utifrån gymnasieelevers 

deltagande i undersökningen bilda sig en uppfattning om det finns ett problem med 

ungdomars sömnvanor och om det är relaterat till hög datoranvändning. Vad det gäller sömn 

så är undersökningen mest inriktad på att samla information kring hur många timmar eleverna 

sover och vad de själva anser om sitt sömnbehov. Ett delsyfte har varit att undersöka om 

gymnasieeleverna har en hög datoranvändning. Även där har det fokuserats på hur många 

timmar de spenderar vid datorn efter skoltid och vad de själva anser om sitt beteende. Metod 

för undersökningen är kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät har delats ut till 89 

gymnasieelever som alla har varit över 18 år. Av resultatet framgår att det finns ett samband 

mellan de elever som använder datorn mest frekvent också är de elever som har stora 

sömnproblem. Resultatet visar även på att eleverna själva är medvetna om sina sömnvanor 

och att deras sömn inte är tillfredställande. Det är ungefär lika många elever som sitter vid 

datorn mest frekvent som också anser att de är datorberoende. Ungefär lika många elever 

sover mindre än vad som anses vara normalt.  

 
Nyckelord: Datorer, gymnasieelever, skola, sömn. 
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1. INLEDNING 
”De människor som drömmer när de sover 

gör bekantskap med ett särskilt slags 
djup tillfredsställelse som inte hör dagens värld till, 
en rent passiv uppgivenhet och lätthet om hjärtat, 

som är som honung på tungan” 
Ur ”Den afrikanska farmen, s. 43” 

Av Karen Blixen 
 

 

2006 gjorde SCB en undersökning som gick ut på att utreda hur många ungdomar som hade 

dator i sitt rum i hemmet. Undersökningen visade att 44 % av Sveriges ungdomar hade dator i 

sitt rum. Samma år gjorde SCB också en undersökning om hur många som har tillgång till 

internet i hemmet. I denna undersökning visade det sig att hela 80 % i åldrarna 15-74 år har 

möjlighet att utnyttja internet hemma (Erlandsson, 2006).  

 

I en artikel som publicerades i Norra Skåne den 3 april 2008 skriver Jan Hedner, som är 

forskare och läkare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, att en ny typ av människor söker 

hjälp för att råda bot på sina sömnproblem och det är tonårspojkar. Han menar att pojkarna 

sitter alldeles för mycket framför datorn, så att de rubbar sin biologiska klocka, vilken är 

väldigt svår att ställa om. Han skriver även att han inte riktigt vet hur man ska komma tillrätta 

med problemen och medicinering är inte lösningen på allt. Jan Hedner är av åsikten att 

skolorna kanske borde senarelägga sin skolstart på dagen, för att följa med i samhällets 

förändringar där kvällsaktivteter och dygnsöppna affärer blir vanligare (Gunnarsson, 2008). 

 

I Sverige har forskningen kring sömn- och datorvanor inte kommit så långt. I USA har man 

kommit desto längre. Där visar forskningen att om man senarelägger undervisningen på 

dagen, så har det många positiva konsekvenser (Banks, 2001).  

 

Enligt Cronberg (2007), så betyder sömnen mycket för tonåren. Under sömnen lagras en viss 

del av den kunskap som inhämtats under dagen. Sömnen hjälper även till att stärka 

immunförsvaret, vilket kan minska risken för att drabbas av diverse sjukdomar, t.ex. diabetes 

fetma.  

 

Ett av kursmålen i IDH1201- Idrott och hälsa A är att eleven efter avslutad kurs skall ha 

inhämtat kunskaper om hur kroppen fungerar i arbete och i vila. Enligt Lpf 94 (1994 års 

1 
 



läroplan för de frivilliga skolformerna), är det dessutom skolans skyldighet att se till att 

eleverna, efter avslutad utbildning på gymnasiet, har fått inblick i en god hälsa och sömnen är 

den del av den. Enligt Åkerstedt (2001), bör tonåringen sova mellan 7-9 timmar per natt, och 

med tanke på vad man möter i korridorerna i skolan idag kan det vara så att ungdomar inte 

gör detta. Vad har då idrottsläraren för material som ger dem en bra grund att stå på för att 

kunna informera om hur kroppen fungerar i vila? Av de tre kurslitteratursböckerna som finns 

omnämnda i litteraturlistan, ligger snittet på knappt två sidor om sömn.  

 

Många skolor arbetar med temadagar och så gör även skolan där eleverna i denna uppsatsens 

undersökning går. Skolan har olika temadagar i olika årskurser. I årskurs 1 arbetar man med 

olika typer av beroende. Att vara beroende av droger, spel och datorer är punkter som belyses. 

Vad det gäller datorspelsberoende använder skolan en bok, skriven av Mats Brun, som heter 

”När livet blir ett spel” . Det är en bok som framförallt riktar sig till föräldrar med barn som 

spelar mycket tv- och datorspel (Brun, 2005).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers sömnvanor på vardagarna. Ett 

delsyfte i uppsatsen är att undersöka elevers användande av datorn efter att skolan är avslutad 

för dagen.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka sömnvanor har dagens gymnasieelever? 

• Hur förhåller sig eleverna till datorn och användandet av den? 
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2. BAKGRUND 
 

För att läsaren ska få en bra grund att stå på och en bättre förståelse vid fortsatt läsande av 

arbetet kommer följande avsnitt att förklara kortfattat vad sömn är och vad den har för 

betydelse för kroppen och tonåringen. 

2.1 Sömn 
 

Sömn förklaras i nationalencyklopedin som ”regelbundet återkommande, spontant 

uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.” 

(Ingvar, 2000) Att sova eller att vara medvetslös skiljer då det går att väcka en människa som 

sover, men i övrigt kan man på utsidan säga att det är samma sorts tillstånd. Inuti kroppen på 

en människa som sover ägnar sig hjärnan åt återuppbyggnadsprocesser. Hjärnverksamheten 

går att mäta med hjälp av EEG och EEG ter sig olika beroende av vilket stadium som 

personen befinner sig i då denne sover (Bergqvist, 2002).  

 

Stadium 1 är då man har lagt huvudet på kudden och somnat in. Under den tiden befinner sig 

kroppen mellan vakenhet och sömn och är känslig för omgivningens påverkan. Kroppen 

skulle lätt vakna till om den blir störd på något sätt. Fungerar insomnande som det ska infaller 

stadium 2. Kroppen befinner sig i detta stadium ungefär 50 % av sovtiden. Under stadium 2 

så sker det stora förändringar på kroppen. Man andas tyngre, långsammare och djupare. 

Pulsen minskar en aning, likaså blodtrycket vilket medför att kroppen blir kallare. Kroppen 

och alla dess muskler slappnar av och ämnesomsättningen sjunker. Efter en stund i stadium 2 

går kroppen vidare in i stadium 3 och 4. Dessa stadier kallas också för djupsömn. Under den 

här tiden är kroppen svårväckt och skulle den vakna kan den kännas svårhanterlig. Kroppen 

befinner sig i stadium 3 och 4, 10 - 15 % av sömntiden. Kroppen kan kännas helt livlös och 

man rör knappt sig i sängen. Under stadium 3 och 4 sker utsöndring av tillväxthormon. Det 

pågår än idag forskning kring vad som verkligen händer i kroppen under djupsömnen, men 

det går att säga att det är då som återhämtningen av centrala nervsystemet sker. Skulle man 

titta på ett EEG-schema under de fyra stadierna så ökar hjärnvågorna med ökandet av stadier. 

Alltså hjärnverksamheten blir häftigare ju längre kroppen träder in i sömnen. Det sista stadiet, 

stadium 5, är stadiet då vi drömmer. Stadiet återkommer flera gånger per natt. Man kan också 

tala om REM-sömn. REM står för ”rapid eye movement”. Under nattsömnen återkommer 

stadierna i intervaller eller cykler (Åkerstedt, 2001). 
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2.1.1 Hur många timmar behöver vi sova? 
 

Sömnbehovet varierar från individ till individ men det finns ändå vissa riktlinjer. Att behovet 

är skiftande beror på att det finns olika typer av människor. Vissa är typ A och andra typ B. 

En människa som är typ A har inga problem med att gå och lägga sig på kvällen och inte 

heller några problem med att gå upp på morgonen. Personen i fråga har inga större problem 

med att anpassa sig till samhället, vad det gäller ”normala” arbetstider, alltså kl. 8-17. Värre är 

det för typ B. Typ B tycker om att vara uppe på kvällen och känna att man får vara för sig 

själv en stund. En människa som är typ B sover egentligen bra men har svårt att anpassa sig 

till tider och framför allt, tidiga morgnar. Typ B har även lätt för att drabbas av 

dygnsrytmsförskjutning. Pågrund av dessa två typer är sömnkraven individuella (Dyregrov, 

2002). 

 

Att en person är ”morgonmänniska” eller ”kvällsmänniska” brukar visa sig mellan 10 och 12 

års ålder. Är man förälder till ett barn som är kvällsmänniska så är det extra viktigt att hjälpa 

till med att packa kvällen innan och stötta barnet när det ska gå upp på morgonen och 

bestämma tillsammans när man ska äta frukost (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

 

Riktlinjerna för vuxna personer ligger mellan 6-9 timmar per natt, helger som vardagar. 

Sömnbehovet varierar också beroende av ålder. En nyfödd bebis bör sova 17-18 timmar, fem-

åringen 10-12 timmar, 10-åringen 9-10 timmar och 16-åringen 7-9 timmar. För människor 

som är av den äldre generationen kan det vara så att sömnbehovet minskar nattetid, men att de 

då behöver komplettera detta med en middagslur (Åkerstedt, 2001). 

2.2 Sömnens påverkan på kroppen 
 

Kroppen behöver sömnen för att kunna återhämta sig. När kroppen på utsidan ser ut att vara i 

vila arbetar den energiskt på insidan. Det är både fysiologiska och biologiska processer som är 

i full gång då vi sover. Processerna kallas för ”metabolisk uppbyggnad”. Ju mer kroppen 

under dagen har varit exponerat för, desto viktigare blir återbyggnadsprocesserna.  

Hormonerna spelar en viktig roll i våra kroppar och det är också dessa som är mesta aktiva 

när vi sover (Hauffman, 1997). 
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Tillväxthormonet utsöndras av hypofysen som hjälper till att reglera kroppens tillväxt. 

Hypofysen utsöndrar även andra hormoner som bland annat hjälper till att lagra fett på ett 

smart sätt och som dessutom minskar produktionen av stresshormonet, kortisol. En bra 

nattsömn påverkar även blodet, för när vi sover sjunker blodtrycket vilket leder till minskad 

risk för blodpropp och högt blodtryck. I anknytning till att blodtrycket sjunker får huden en 

bättre tillströmning av nya celler, vilket medför att man får en bättre hy. Det finns också 

samband som pekar på att en god nattsömn kan minska risken för diabetes, fetma och stress 

(Marcinkowski, 2008). 

 

Sömnen är viktig för att lättare kunna stå emot sjukdomar. När kroppen sover arbetar 

immunförsvaret aktivt med att återuppbygga celler och ta hand om eventuella sjukdomar. 

Sömnbrist kan medföra att kroppen får det svårare att stå emot virusangrepp. Vid ett 

eventuellt sjuktillstånd är det ofta så att man sover mer för att hjälpa till med 

sjukdomsnedbrytningen som är mer effektiv då vi sover. Sömnen påverkar även minnet, dess 

funktion och lagning. De olika cyklerna i sömnen hjälper till med olika processer för att laga 

och skapa kopplingar mellan cellerna i hjärnan (Söderström, 2007). 

2.3 Sömnens betydelse för tonåringen 
 
I en tonårskropp sker det stora hormonella förändringar som medför att kroppen behöver mer 

och längre återhämtning under natten. Allt som händer runt omkring tonåringen påverkar 

denne så att det blir svårare att gå och lägga sig i rättan tid in för natten. Tonåringen börjar 

intressera sig mer och mer för den nattliga underhållnigen. Tonåringen kan vara på väg in i 

kvällsmänniskoinställning vilket medför en rad andra konsekvenser, som att de inte hinner äta 

ordentligt innan skolan och får svårt att ta till sig undervisningen i skolan (Åkerstedt, 2001).  

 

God nattsömn för tonåringar medför att denne för möjlighet att återhämta sig och sortera 

bland dagens förnimmelser. Forskning pekar på att sömnen är viktig för att barn och 

ungdomar ska kunna lära och komma ihåg nya kunskaper som de har inhämtat under dagen. 

Då vi sover arbetar hjärnan med den information som har inhämtats under dagen och hjälper 

tonåringen att sortera de olika meddelandena i olika fack. Sömnen medför att tonåringen kan 

öka sin kreativitet, prestation, reaktion och möjlighet att koncentrera sig bättre dagen efter. En 

tonåring som inte sover tillräckligt går miste om väldigt mycket av den information som 
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inhämtats under dagen. Djupsömnen hjälper till att stärka tonåringens immunförsvar och 

främjar tillväxten (Cronberg, 2007). 

 

2.4 Tidigare forskning 
 
 

Tonåringar behöver sova lika mycket som ett litet mindre barn, ungefär 10 timmar. Detta 

visar en forskning gjord av Mary Carskadon, som arbetar som forskare på E.P. Bradley 

Hospital in East Providence, R.I. och som dessutom är professor på Brown University School 

of Medicine. Mary lät göra en undersökning på både pojkar och flickor i åldrarna 10-12 år 

som fick komma till ett ”sovläger”, där skulle de sova 10 timmar per natt. Gruppen återkom 

till lägret samma tid varje år för att göra ett nytt test där det skulle sova 10 timmar per natt. 

Emellan lägren fick föräldrarna ett schema som de skulle följa gällande barnens sömn. Detta 

försök pågick i fem-sex år och man förutspådde att barnen skulle sova mindre då de nådde 

tonåren, men man hade fel. Försöket visade att sömnbehovet var lika stort när 

försökspersonerna var 17 som när de var 11 (Banks, 2001). 

 

Ronald Dahl, M.D. har gjort många undersökningar i USA. Han har bland annat konstaterat, 

med hjälp av Multiple Sleep Lantecy Test, att barns insomningstid beror på hur bra de har 

sovit natten innan. Om det tar mindre än fem minuter för barnet att somna så har barnet ett 

underskott av sömn. Testet har genomförts på olika åldersgrupper och man har funnit att vid 

puberteten så somnar ungdomarna väldigt snabbt, vilket tyder på ett underskott av sömn. 

(Ibid.) 

 

University of Minnesota studerar just nu effekten av att 17 skolor i området har senarelagt sin 

undervisning för att tonåringarna ska få den sömn de behöver. Tonåringar har haft svårt att 

hinna med sina fritidsaktiviteter, arbetet efter skoltid och hemläxor, samtidigt som de ska gå 

och lägga sig kl. 22 för att orka med dagen efter. Tidiga resultat i undersökningen visar på 

förbättrade studieresultat och minde skoltrötthet. (Ibid) 

 

Jan Hedman som är sömnforskare vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg menar att tonåringar 

nästan alltid är morgontrötta, men är de dessutom kvällsmänniskor blir problemet större. 

Tonåringar kan sova 12-15 timmar och sen vara uppe i ett till två dygn och då har de satt sina 
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hormonfunktioner ur spel, påpekar han i sin artikel. Hedman anser att det är mest pojkar som 

söker till sjukhuset för sömnproblem och att problemen oftast rotar sig i sent 

datoranvändande. Hedman är inne på att skolorna borde anpassa sig till tonåringarnas 

levnadsvanor (Gunnarsson, 2008). 

 

Lena Leissner är läkare på sömnkliniken i Örebro skriver i en artikel i DN att sömn är viktigt 

för alla människor och ännu viktigare för tonåringar. När Lena började arbeta på kliniken var 

det mest snarkande män som kom dit, nu på senare år har antalet ungdomar som söker sig till 

kliniken ökat. En person som inte sover tillräckligt kan få problem med minnet och den 

kreativa förmågan. Lena tror att framtidstress och ett krav på att hitta sig själv och vad man 

vill göra med sitt liv, gör att många ungdomar har problem med sömnen. Lena är ofta ute på 

gymnasieskolor och föreläser och hon brukar säga ”om du inte sover tillräckligt så hinner inte 

kroppen producera tillräckligt av könshormonet testosteron och då försenas din kroppsligga 

utveckling” (Boe & Lerner, 2008, s.3). Lena menar på att den meningen får de flesta att 

lyssna. Hennes artikel i DN innehåller även statistik som tagits fram av Torbjörn Åkerstedt, 

som är professor på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Karolinska 

institutet. Statistiken visar att var femte svensk i åldrarna 18-24 lider av sömnsvårigheter 

vilket är en fyrdubbling på tio år (Boe & Lerner, 2008).  

 

Sara Thomée ingår i ett forskarteam vid Sahlgrenska Sjukhuset och studerar den psykologiska 

stressen. Sara menar att det finns ett klart samband mellan hög IT-användning och psykisk 

ohälsa. Undersökningar som är gjorda visar på att ungdomar har svårt att koppla av när 

mobiltelefoner och datorer står på stand-by i närheten då de ska sova (Leissner, 2006). 

 

I USA gjordes 2006 en undersökning där man ville testa högskolestudenters kunskaper, 

attityder och relaterade hälsoproblem i samband med datoranvändning. Undersökningen 

visade att merparten av studenterna hade bristande kunskaper om ergonomi och hur viktigt det 

är då man arbetar vid datorn. I undersökningen togs många fysiologiska problem upp. Bland 

annat detta med att hög datoranvändning orsakar sömnproblem. En datorberoende person som 

sitter framför datorn på kvällen får svårt att varva ner och komma till ro inför natten. Detta 

kommer i sin tur att påverka prestationen i skolan och arbetet negativt, visade undersökningen 

(Gunduz, 2007). 
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3. METOD 
 

Vilken metod uppsatsskribenten väljer att använda är avgörande för hur undersökningen 

utfaller. Om skribenten väljer fel metod så kan både reliabiliteten (tillförlitligheten) och 

validiteten (om man undersöker det man avser att undersöka) bli missvisande. Metoderna kan 

delas in i två huvudgrupper; kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. De kvalitativa 

innefattar de metoder där resultatet tolkas av uppsatsskribenten. Denna metod används oftast 

inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Den kvantitativa däremot, hör för det mesta 

hemma i naturvetenskapen och innebär att resultatet bearbetas statistiskt (Patel & Davidson, 

2003). 

 

I denna uppsats så är det den kvantitativa metoden som används. Detta på grund av att 

insamlandet av information, har skett med enkäter som har sammanställs statistiskt. 

Statistiken i uppsatsen är beskrivande, vilket menas att resultatet redovisas med ett statistiskt 

medelvärde. Enligt Trots (2001) är det syftet som styr valet av metod. Trots säger också 

förenklat, att om man i uppsatsen eller studien använder sig av frågor som är av karaktären, 

hur många eller hur ofta bör man använda sig av en kvantitativ metod. Backman (1998) 

menar på att när en uppsats eller en rapport använder sig av numeriska tillvägagångssätt för 

att sammanställa ett resultat så är metoden kvantitativ.  

 

3.1 Litteratursökning 
 

I början så söktes främst litteratur på olika bibliotekskataloger, samt databasen Libris. När inte 

litteraturen gav så mycket färsk data, så användes även sökmotorn Google för att se vad 

World Wide Webb hade att ge. Internetsökningar gav tidningsartiklar som är oerhört aktuella, 

men tyvärr inte så mycket tidigare forskning kring ämnet. Sökningen gick då vidare på bland 

annat Gupea, där uppsatsskribenten ögnat igenom en rad uppsatser utan att hitta någon 

liknande som kunde vara användbar eller något att bygga vidare på. Referensdatabasen ERIC 

har varit mer till hjälp. Där hittades några undersökningar gjorda kring ämnet. Vid 

sökningarna har det använts en rad olika sökord och kombinationer av dessa. Sökorden har 

varit; sömn, datorer, gymnasieelever, hälsa, fritid, sömnvanor, datoranvändning. Litteraturen i 
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stort är ändå varierande både då det gäller rapporter, artikelserier samt forskare som skrivit 

forskningsbaserad litteratur. Uppsatsskribenten är medveten om att det saknas 

doktorsavhandlingar, som berör ämnet och detta är något som uppsatsskribenten har lagt tid 

på att finna, men inte lyckats hitta. En av anledningarna till att man inte har hittat 

doktorsavhandlingar kan bero på att ämnet är så färskt att det ännu inte har presenterats några 

undersökningar.   

3.2 Urval 
 

Undersökningsgruppen består av gymnasieelever i åldrarna 18 år och uppåt. Någon 

klassindelning har inte gjorts då detta inte ansågs vara relevant utan eleverna kommer från 

alla årskurser och alla program inom försöksskolans ram. Eleverna som ingår i 

undersökningsgruppen går på en skola som är IT-inriktad och där varje elev har en egen dator 

som de får disponera dygnet runt. Målgruppen var blandad, vad det gäller tjejer och killar, och 

det har inte tagits någon hänsyn till kön i resultatet. Könet på respondenten är enligt 

uppsatsskrivaren inte av intresse. Att eleverna var över 18 år beror på att individer vid den 

åldern är mognare och har oftast en större insikt om sig själva och sitt levnadssätt. Eleverna 

har också fått rutin i sitt liv som är intressant för undersökningen. Alla i 

undersökningsgruppen går på samma skola och anledningen till att ingen annan skola var 

inkopplad beror på att uppsatsskribenten vill att alla i undersökningsgruppen skulle ha samma 

förutsättningar. Sammanlagt var det 89 stycken elever som valde att delta i undersökningen. 

Tanken var från början att det skulle vara 100 elever, men vid undersökningstillfället var det 

tyvärr några elever som var på APU (arbetsplatsförlagd utbildning) och några som valde att 

inte delta i undersökningen. Antalet deltagande i undersökningen är inom bortfallsramen som 

sträcker sig till 20 %, vilket anses vara godkänt (Backman, 1998).  

 

3.3 Enkätens utformning 
 

Enkätens uppbyggnad innehåller en blandning av flervalsfrågor och ja- och nej-frågor. 

Enkäten är anonym och det förekommer inga frågor som kan sammankoppla respondenten 

med respektive enkät. Enkäten börjar med huvudfrågorna som rör sömn för att sedan gå in på 

delfrågorna som är datorrelaterade. Avslutningsvis är det övergripande frågor som rör 

9 
 



respondentens egen uppfattning och reflektion kring sitt beteende, vad det gäller sömn- och 

datorvanor. Trots (2001) säger att frågornas ordningsföljd är av stor betydelse. Det är inte bra 

om frågorna kommer huller om buller. Frågorna bör följa ett visst logiskt schema så att man 

kan förstå tankebanan med enkäten. 

 

Enkätfrågorna har inte färgats av några tidigare undersökningar utan är formulerade utifrån 

det som finns att läsa i bakgrunden. Svarsalternativen är fasta och med det menas att 

respondenten inte kan ge några egna alternativ till svar. Svarsalternativen är heltäckande, 

neutrala och tydliga. Enligt Trots (2001) ska man använda sig av ett enkelt och tydligt språk i 

sin enkät och inte ha för långa meningar. Frågorna som används är sållade för att vara 

relevanta utifrån syftet vilket har gjort att enkäten inte heller är särkilt lång.  

Frågorna är indelade i tre kategorier. Första kategorin rör elevers sömnvanor och motsvarar 

frågorna 1-5 i enkäten. Andra kategorin rör frågor kring elevernas datorvanor, vilket 

motsvarar frågorna 6 och 7. Den sista och tredje kategorin, frågorna 8-11, berör frågor som är 

allmänna kring sömn- och datorvanor, och vilka psykiska tillstånd som kan uppenbara sig då 

det finns stora problem kring sömn- och datorvanor. För att se frågornas mer konkreta 

formulering se bilaga. Innan enkäten delades ut tittade svenskläraren och idrottsläraren 

igenom enkäten och kom med synpunkter på förbättringar.  

3.4 Procedur 
 
Skolan där undersökningen ägde rum använder sig av ett forum som heter Fronter, och som 

alla på skolan har tillgång till, både lärare och elever. På Fronter kan man skicka e-post, lägga 

ut uppgifter till respektive klass och göra prov som är självrättande, samt göra enkäter. Som 

lärare kan du på ett enkelt sätt formulera din enkät och bestämma utseende till viss del. Man 

kan bestämma om enkäten ska vara anonym eller offentlig. Denna undersökning gjordes 

anonymt och det är något som eleverna ser då de öppnar upp enkäten. Då en elev ska svara på 

en enkät, öppnar denne enkätmappen och trycker för de svarsalternativ som passar denne. När 

detta är gjort är det lätt för den som gjort enkäten att gå in och titta på resultatet. Enkäterna 

sammanställs av Fronter och redovisas med hjälp av statistik. Man får sammanställningen i 

procentsats och med ett diagram. Varje enkät finns listad var för sig så det går bra att gå in 

och titta på en enskild enkät. Det syns i sammanställningen om det är någon som inte har 

svarat på någon fråga.  
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I och med att undersökningsgruppen bestod av elever som alla var över 18 år, behövdes aldrig 

målsman kontaktas. Skolan som eleverna gick på är dessutom uppsatsskribentens arbetsplast 

vilket underlättade vid kontakt med så väl lärare som elever. Innan undersökningen drog 

igång på fullt allvar tillfrågades rektorn om lov att genomföra enkäten. Denne svarade ja. 

Proceduren var den att uppsatsskribenten tog kontakt med undervisande lärare och hörde med 

denne när det passade att komma in på lektionen för att genomföra undersökningen. 

Sammanlagt var det tio klasser med varierande antal elever, beroende på att några var på 

APU, som deltog i undersökningen. I årskurs 2 är åldrarna lite skiftande till skillnad från 

årskurs 3 där nästan alla är myndiga. Många har fyllt 18 år men dock inte alla. Detta var 

uppsatsskribenten förberedd på och hade innan undersökningstillfället skrivit ut listor på 

elevernas personuppgifter så att bara de som fyllt 18 år deltog. När väl undersökningen skulle 

genomföras informerades eleverna om undersökningens syfte och vad den skulle användas 

till. Eleverna fick också informationen om att det var frivilligt att delta. Efter upplysningarna 

öppnade eleverna enkätmappen och svarade på enkäten. Det var väldigt sällan någon hade 

några frågor, men de få frågor som väl dök upp rörde ren läsförståelse och eleverna kunde få 

svar direkt i och med att uppsatsskribenten var med vid undersökningstillfället. När eleverna 

ansåg att de var färdiga med enkäten tryckte de på en knapp som gjorde att svaret 

registrerades. Efter att alla eleverna lämnat in sina svar tackade uppsatsskribenten för visat 

intresse och lämnade klassrummet.  

 

3.5 Dataanalys 
 
På grund av att uppsatsämnet är relativt färskt och att det inte finns så mycket forskning kring 

elevers sömn- och datorvanor, har enkäten analyserats utifrån den statistik som finns 

sammanställt kring enkäten. Det har inte funnits något likande resultat att dra paralleller 

mellan, vilket har gjort att uppsatsen inte innehåller några sambandsanalyser eller statistiska 

tester, liknande Chi2 test. Uppsatsskribenten har tänkt att uppsatsen ska vara en byggsten för 

att vidare bygga mot en mer djupare forskning. Analysen av enkäten görs utifrån den 

information som har insamlats under arbetets gång. Informationen har varit i form av böcker, 

internet, artiklar och engelsk forskning. Fronter som presenteras under föregående rubrik är 

det program som har används vid sammanställningen och har ansetts vara fullt tillräckligt för 

uppsatsens ändamål.   Programmet har sammanställt resultatet.  
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3.6 Etiskt förhållningssätt 
 

Då man som uppsatsskribent gör en undersökning vare sig den är kvalitativ eller kvantitativ är 

det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke. Då en respondent lämnar ut information till en 

undersökning är det viktigt att värna om respondentens integritet. Allt material rörande 

respondenten måste behandlas konfidentiellt, det får inte på något sätt gå att spåra ett svar i en 

undersökning till en viss individ. Detta är lättare att undvika om en undersökning sker i stora 

grupper jämfört med i mindre. I de etiska förhållningssätten ingår det också att 

respondenterna ska få information omkring undersökningen. Informationen ska innehålla 

syfte med undersökningen och vad materialet som inkommer från respondenterna kommer att 

användas till. I informationen bör det också ingå att det är frivilligt att delta och att materialet 

enbart kommer att användas till det ändamål som det är avsett att användas. Om det är så att 

respondenterna tillhör en skola, företag eller någon annan verksamhet är det viktigt att ansöka 

om tillstånd att genomföra undersökningen. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Undersökningen var anonym och i och med att undersökningen är gjord i klassrummet så är 

det svårt att spåra svaren till någon elev. Eleverna svarade på enkäten via sina datorer, vilket 

gjorde att det blev svårare för någon som sitter bredvid att se vad kamraten svarat, jämfört om 

det hade varit i pappersexemplar. Övrig information gavs vid introduktionen.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
 

I resultatet och analysen ska det utifrån frågeställningarna presenteras vad man i 

undersökningen har kommit fram till. De enkätfrågor som redovisas är de som rör respektive 

frågeställning. I själva analysen kommer det att dras paralleller mellan resultatet och den 

tidigare forskning som finns omnämnd i bakgrunden.  

 

Den första frågeställningen är: Vilka sömnvanor har dagens gymnasieelever? 

Och den andra: Hur förhåller sig eleverna till datorn och användandet av den?  

 

Vald metod för att redovisa resultatet i uppsatsen är i form av tabeller och text. Detta för att 

många av frågorna är ja - och nej - frågor som inte blir så intressanta att titta på i ett diagram. 

En tabell ger ett övergripande och lättöverskådligt perspektiv (Backman, 2001). 

Tabellutformningen är ifrån Fronters egen sammanställning och är standardiserad. 

Programmet har sammanställt det som finns i tabellen och bestämt utseendet av tabellen, 

alltså inget som uppsatsskribenten har kunnat påverka. Redovisningen vävs samman med en 

analys av materialet eftersom det blir mer lättförståligt att titta på tabellen samtidigt som man 

läser tolkningen av denna. De staplar som finns till höger i tabellen är till för att man snabbt 

och lätt ska få en överskådlig bild av resultatet. Är staplarna blåa anses svaret vara inom det 

godkända intervallet. Staplarna som är gröna indikerar att det är ett svarsalternativ som inte är 

optimalt. Skulle det vara så att man inte kan se färgerna kan man ändå utläsa det i texten som 

följer varje tabell.  
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4.1 Reesultat krring dagens gymnaasieeleveers sömnvanor 
 
 
Tabell 1: Hur mångaa timmar i ggenomsnitt ssover du naatten till skoldagar?  

 
Frågan h
Alternat

Mindre 
timmar 

Mellan 
timmar 

Mellan 
timmar 

Mellan 
timmar 

Men ä
timmar 

har använts 8

 

Denna f

natten in

22,4 % 

timmar.

 
Tabell 2
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min 
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än 3 2 

3-5 20 
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än 9 0 
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än 20 26 

20-40 42 

40-60 15 
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. Att man h
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ått och lagt 

89 gånger  
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gan har st

heter eller h
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utläsa att fö

omnar i inte

har 6,9 % sv

Procent 

1.7% 

22.4% 

36.2% 

39.7% 

0% 

ökningen fö

är 1.7 % som

5 timmar. 3

på 39,7 % so

dig hur lång

Procent 

29.3% 

46.6% 

17.2% 

6.9% 

tällts i en

helt enkelt ä

kott på sömn

ör 29,3 % ta

ervallet 20-4

varat att det

 

 

ör att ta del

m anser sig 

36,2 % av d

over mellan

g tid tar det

 

nkäten är 

är så trötta 

n kan visa 

ar det mindr

40 minuter.

t tar mer än 

 

 

 

l av hur må

sova mindr

de som del

n 7-9 timma

 innan du so

 

 

 

för att få

att de somn

sig när man

re än 20 mi

 För 17,2 %

60 minuter

 

ånga timma

re än 3 timm

tog anser s

ar.  

omnar?  

r eleverna s

mar. Däreft
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å reda på 

nar så fort 

n lägger sig
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om eleve
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g till ro på 
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ellan 40-60 
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erna har 
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natten. I 

r 46,6 % 

minuter 
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Tabell 33: Känner duu dig utviladd när du vakknar på morggonen?  

 

Frågan h
Alternat

Ja 

Nej 

har använts 8

 

Denna 

välmåen

känner s

 
Tabell 4
 
Frågan h

Alternat

Ja  

Nej 

 

84,5 % 

 
 
 
Tabell 5
 
 
Frågan h
Alternat

Ja 

Nej 

 

Det är in

efter vil

anser si

 

Vidare 

till dato
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31 

58 

89 gånger  
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89 gånger  

ntal 

5 

4 

eras sömn är

att du tillfre
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58.6% 
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4.3 Reesultat krring eleveers datorvvanor 
 
Tabell 66: Använder du datorn ttimmen innaan du går occh lägger digg?  
 
Frågan h
Alternat

Ja  

Nej 

har använts 8

 

Frågan 

93,1% a
 
 
 
Tabell 7
 
Frågan h
Alternat

Mindre 
tim 

Mellan 2

Mellan 4

Mellan 6

Mer än 8

 

Den här

sitter vi

skoldag

datorn m

svarat a

2-4 timm

Ett fåtal

 

4.4 Re
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tiv Ant

83 

6 

89 gånger  
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7: I genomsn
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än 2 9 
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ömnproblem
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ndes nödvän
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mindre än t
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Procent 
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15.5% 

8.6% 
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tt gå och lä

vid datorn e

llan 4-6 tim

mmar.  

ska hälsa

va för lite o

de egentlig

oblem, minn
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a  
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% har svara
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as av vid 
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Tabell 88: Anser du aatt du lider aav koncentrrationssvårigheter?  
 
Frågan h

Alternat

Ja  

Nej 

har använts 8

tiv An

15

74

89 gånger  

 

Ur tab

koncent

undersö

kan läsa

 

 
Tabell 9
 
Frågan h
Alternat

Ja 

Nej 

 

Här kan

 

 
Tabell 1
 
Frågan h
Alternat

Ja 

Nej 

 

Tabellen

finns fo

normals

fråga att

 

I den av

intryck 

ntal 

5 

4 

Procent

17.2% 

82.8% 

bellen går 
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ökningssyfte

a vidare om 

9: Anser du a
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21 

68 

n man läsa a
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14 

74 

n visar att m

fortfarande 
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kring dator
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tal 
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tal 
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frågan på en
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t 
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Procent 

24.1% 

75.9% 
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r av ångest 
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grupp som
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e uppsatssk

e helt enkelt

80 % a
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är resultatet
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t få fram ettt samlat 
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Tabell 11: Anser duu att du är daatorberoendde?  
 
Frågan h
Alternat

Ja 

Nej 

har använts 8

 

Analys 

det är sv

varje fa

lika stor
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43 
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då uppsatss
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5. DISKUSSION 
 
 

5.1 Metoddiskussion  
 

Det har under uppsatsskrivandet ”rullat” på bra. Ämnet har varit intressant att skriva om. 

Främst för att det är ett nytt ämne som det fortfarande håller på att forskas kring och för att det 

handlar om eleverna man undervisar. Något som har varit negativt är att det inte har funnits så 

mycket forskning att styrka resultatet med, utan det har tyvärr istället blivit många 

tidningsartiklar. Men i artiklarna har namn känts igen som är författare till en del av 

referenslitteraturen som har använts. Bland annat är Torbjörn Åkerstedt, som bland annat är 

sömnforskare, en person som är omnämnd ett flertal gånger i de artiklar som lästs igenom 

vilket gör att det ändå känns som att det ligger tyngd bakom. Doktorsavhandlingar som 

behandlar ämnet sömn och datorer har sökts med ljus och lykta för att finna. Den forskning 

som hittades inom ämnet var ifrån USA och finns omnämnd i bakgrunden.  

 

Att det blev en kvantitativ metod som skulle användas kändes från början helt rätt. Det är inte 

så lätt att intervjua elever kring ett ämne som är så nytt, och där det inte finns så mycket 

material att läsa in sig på. Lättare är det att ställa övergripande frågor och få ett svar som man 

senare kan bygga vidare på i fortsatt forskning. Att enkäten inte innehåller så många frågor 

kan vara negativt för validiteten (om man undersöker det man avser att undersöka). Det finns 

inte så många frågor som man kan dra paralleller mellan utan frågorna är sakliga och rakt på 

sak. Det har funnits en baktanke med att inte ha så många frågor och det är att kunna hålla 

elevernas intresse uppe kring frågorna. Är det får många frågor är det lätt att man till sist inte 

orkar svara. Vad det gäller utformning av enkäten så var det ett fåtal personer som tittat på 

enkäten innan den användes. Det hade varit bättre att använda sig av en referensgrupp. Detta 

är något som uppsatsskribenten tar med sig till nästa gång.  

 

Forumet, Fronter, som har varit den portal som har använts för att samla in och sammanställa 

enkäter har varit till en hjälp. Det har varit smidigt både för uppsatsskribenten och 

respondenterna att svara på och arbeta med enkäterna. Ingenting negativt har upplevts kring 

detta. Sammanställandet av enkäterna har gjorts av datorprogrammet vilket har sparat massor 

av tid istället för att sitta och mata in varje enkätsvar för sig. Det har gått snabbt att få fram ett 

resultat och därmed har uppsatsskrivandet som berör resultatet inte varit så krävande. Ska 
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man vara kritisk så är forumet Fronter inget program som man brukar använda då man 

sammanställer enkäter. Detta kan medföra att personer som inte känner till forumet blir 

kritiska och kanske menar att reliabiliteten (tillförlitligheten) inte är så hög.  

 

I och med att undersökningsskolan är uppsatsskribentens arbetsplats har kontakten med 

rektor, lärare och elever sköts utan några problem. Det har känts tryggt i klassrummet och 

eleverna har inte varit rädda för att delta och ställa frågor vilket gör att det känns som om 

resultatet är att lita på. Det märktes att eleverna var intresserade av ämnet och svarade 

gladligen på enkäten. Ämnet var något som berörde dem och som de själva var intresserade 

av. Det går inte att undvika att det kan finnas elever som inte är ute efter att hjälpa till utan att 

stjälpa. Det kan finnas elever som har svarat det värsta på alla frågor. Det är inte alls säkert 

men få tas med i baktanken då man läser resultatet.    

 

Det är svårt att dra några större slutsatser kring ett resultat som bygger på 89 stycken elevers 

åsikter på en skola. Detta är negativt för reliabiliteten. Det kan vara så att resultatet enbart 

gäller för undersökningsskolan och att problemet är lokalt. Men det finns idag många skolor 

och program där eleverna får en egen dator, den dagen de börjar på skolan/utbildningen och 

som de får disonera dygnet runt, vare sig skolan är kommunal eller privat.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

Med tanke på att detta är en ny debatt och att det inte finns mycket forskning kring ämnet, har 

undersökningen varit oerhört intressant. Det finns uppenbarligen ett problem kring detta med 

datorer och sömnvanor. Man kan utifrån resultatet se att det finns en koppling mellan dåliga 

sömnvanor och hög datoranvändning. Om man går tillbaka och tittar på den första frågan som 

handlade om hur många timmar eleverna sover inför en skoldag, så är det nästan 25 % som 

sover alldeles för dåligt. Man kan se ungefär 40 % av elever sover inom ramen för vad som 

anses vara en normal nattsömn, där snittet ligger på 8 timmar per natt (Åkerstedt, 2001). Det 

som är oroväckande är de elever som befinner sig där under, vilket är en del. Nästan 60 % 

befinner sig i riskzonen för att inte få den sömn de behöver för att nå en optimal hälsa 

(Hauffman, 1997). Tittar man igenom elevenkäterna så kan man tydligt se att elever som 

tillhör den gruppen som sover dåligt, är också elever som sitter vid datorn mer än fyra timmar 

efter att skolan är avslutad. Det känns som om föräldrarna spelar en stor roll kring detta 
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beteende och det är viktigt att de är medvetna om konsekvenserna av deras barns beteende. 

Som Banks (2001) undersökning visar behöver elever gå och lägga sig innan kl. 22 för att 

orka med de aktiviteter som dagen efter har att erbjuda. Frågan är hur det kommer att se ut i 

framtiden, här i Sverige, med tanke på vad undersökningen i USA visade om detta med att 

senarelägga skoldagen. Jan Hedman som är sömnforskare är också inne på den linjen. På den 

skolan där eleverna som har deltagit i undersökningen går, så börjar lektionerna kl. 08:55 och 

det kan man inte säga är speciellt tidigt. Tyvärr är det så att många av eleverna på skolan är 

pendlare och det medför att de måste gå upp tidigare på morgonen.  

 

Tabell 2 handlar om insomning. En person som somnar inom loppet av 20 minuter anses lida 

av sömnbrist. I svaret går att avläsa att det är nästa 30 % av eleverna som befinner sig inom 

den gränsen. Normalt tar det mellan 20-40 minuter för en individ att komma till ro inför 

natten. Att det finns svarsalternativ som överstiger de omnämnda, är på grund av de som 

befinner sig över 40 minuter och upp mot 60 minuter för att somna in, anses lida av 

insomningsbesvär (Bergqvist Månsson, 2002). Uppenbarligen finns det elever som har svårt 

att komma till ro inför natten. Nästan 25 % anser själva att det tar mer än 40 minuter för dem 

att somna in. 

Frågan om eleverna känner sig utvilade på morgonen när de vaknar skulle uppsatsskribenten 

vilja omformulera nu så här i efterhand. Det hade varit bättre att fråga om eleverna känner sig 

pigga och vakna när de kommer till skolan. Det kan vara så att eleverna har svarat utifrån de 

förutsättningarna att man precis har vaknat och det var inte tanken. Uppsatsskribenten är 

medveten om att detta kan vara en fråga som är svår att besvara, men anser ändå att frågan 

kan vara med för att få en indikation på hur eleverna uppfattar sig själva och sitt välmående. 

Det kom inga frågor rörande tolkningen av frågan så man får hoppas att de flesta elever har 

uppfattat den på rätt sätt. Den fråga som uppstod var mer av ett påstående att eleven tycke att 

det saknades svarsalternativ. Det finns bara ett fåtal människor som känner sig utvilade direkt 

när de vaknar. Tanken är att man ska känna efter, efter ett tag (Åkerstedt, 2001). Resultatet av 

frågan visade ändå att ungefär 65 % av eleverna inte känner sig utvilade när de vaknar på 

morgonen. Det finns olika typer av människor, typ A och typ B. Typ B är kvällsmänniska och 

har svårt att komma upp på morgonen, och behöver stöd för att klara av morgonbesvären 

(Dyregrov, 2002). Enligt vad Åkerstedt (2001), skriver så menar han att nästan alla tonåringar 

kan vara på väg in i kvällsmänniskoinställningen och det kan vara det som speglas i resultatet 

av frågan.  
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Att eleverna inte tycker att de tillfredställer sitt sömnbehov på veckodagarna är oroväckande. 

Det är svårt att bryta den trend som eleverna befinner sig i, trots att de verkar medvetna om att 

något inte stämmer. Eleverna påverkas av varandra och för att bryta en trend så behövs det 

stora förändringar. Även om en enskild elev känner att den vill förändra sitt beteende och gå 

och lägga sig lite tidigare, så är det många kompisar som inte gör det och då vill man inte 

känna sig annorlunda på något sätt. Eleverna i dagens samhälle är väldigt beroende av 

mobiltelefoner och datorer och det är något som diskuteras flitigt i media. I en artikel som 

omnämns i bakgrunden, skriver man att ungdomar har svårt för att sova för att mobiltelefoner 

och datorer står på stand-by. Det kan vara så att någon kompis skickar ett sms eller ett 

meddelande på MSN sent på kvällen och då måste man ta reda på vad denne skrev innan man 

somnar (Leissner, 2006). 

 

Tittar man på frågan som rör datoranvändandet innan sänggående, är det intressant att det är 

mer än 90 % som använder datorn innan de går och lägger sig. Om man skulle forska vidare i 

detta område så hade det varit fascinerande att ta reda på vad de gör vid datorn. Har eleverna 

suttit där en längre tid eller är det så att de en sista gång går ut på nätet för att kolla mail eller 

chatta. Forskningen kring sent datoranvändande, säger att om man använder datorn på något 

sätt innan man ska sova, får man svårt att tillgodoräkna sig den goda djupsömnen som 

kroppen behöver för att må bra. Personen får svårt att varva ner vilket leder till dålig nattsömn 

och som i sin tur påverkar prestationen dagen efter (Gunduz, 2007). Frågan är konstruerad 

med betydelse på att man använder datorn timmen innan man går och lägger sig. Och enligt 

forskningen är detta inget positivt.  

 

Om man går vidare genom frågorna och stannar till på den fråga som berör datoranvändandet 

efter skoltid, så tappar man nästan andan. Att det är mer än 50 % som sitter vid datorn mer än 

fyra timmar efter skolans slut är skrämmande. Hela deras kväll är som bortblåst. Den sista 

frågan på enkäten handlade just om detta, beroende, och med tanke på att det är 48 % som 

anser sig själva vara datorberoende, känns det som om eleverna själva är ganska klarsynta 

individer. Frågan är bara vad man ska göra åt det hela, med tanke på vad beroendet medför. 

Enligt Marcinkowski (2008), så kan kroppen utveckla både diabetes och fetma om kroppen 

inte får den sömn som behövs.  
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I resultaten som berör elevernas psykiska hälsa är det betryggande att elevernas levnadssätt 

inte har gått så långt att det har medfört några psykiska problem. Frågan går inte riktigt att ta 

på allvar med tanke på att det krävs intervjuer och samtal med en enskild elev för att ta reda 

på om de lider av psykiska problem. Men det är ändå intressant att få en uppfattning om vad 

de själva anser. I frågorna kan man utläsa att det finns runt en 20 % som på något sätt lider av 

minnesproblem, koncentrationssvårigheter och ångest/depression, vilket kan vara tidiga 

tecken på sömnproblem (Cronberg, 2007). 20 % låter kanske inte så mycket om man istället 

skulle säga 1/5 så känner det lite mer. Det betyder att i en klass på runt 25 elever så är det 

ungefär 5 stycken som lider av något eller några av dessa problem.  
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6. SLUTSATSER 
 
För att utgå ifrån frågeställningarna som var:  

• Vilka sömnvanor har dagens gymnasieelever? 

• Hur förhåller sig eleverna till datorn och användandet av den?  

Man kan konstatera att det finns samband mellan datoranvändning och dåliga sömnvanor. Det 

behövs verkligen krafttag att förändra det som är dagens ungdomars stora dilemma, datorn. 

Eleverna sover väldigt dåligt och med tanke på hur mycket tid eleverna spenderar vid datorn 

så känns det som det finns ett klart samband. Eleverna känner sig dåligt utvilade på morgonen 

och somnar snabbt på kvällen tillföljd av deras trötthet. Att 50 % av eleverna anser sig vara 

datorberoende känns lite när man ser att nästan 90 % använder datorn innan de går och lägger 

sig. Vid svåra sömnproblem kan man drabbas av koncentrationsproblem, minnesproblem och 

depressionen. I snitt är det ungefär 20 % som har problem av inom något av dessa områden. 

Det behövs en attitydförändring. Skolan spelar en viktig roll i denna förändring. Skolan har 

kunskap om datorer, vad man kan och inte kan göra med dessa. Skolan har också tillgång till 

psykolog, kurator, sjuksköterska och andra som har kunskap kring problem som kan drabba 

elever som inte sover tillräcklig och som är datorberoende. Vissa föräldrar är inte medvetna 

om vad deras barn gör, hur mycket de sitter vid datorn och när på natten de går och lägger sig. 

Lika viktigt som det är att informera eleverna kring ämnet, är det att informera föräldrarna. 

Uppsatsen har visat på att det finns ett problem med gymnasieelevers sömnvanor kopplat till 

deras datoranvändande.  

 

Vad kan skolvärlden göra för att förbättra förhållandet mellan dator och elev samt informera 

om en god nattsömn? Detta har inte nämns något om än i uppsatsen utan tas upp först nu. Till 

höst kommer skolan, där undersökningen ägt rum, att arbeta med temadagar och 

uppsatsskribenten är med i hälsogruppen som tar fram innehållet. Tankarna har redan börjat 

flöda och planen är att i årskurs 1 prata om beroende, dels om drogberoende men även om 

datorberoende. Det är inte bara datorspel som är aktuellt, utan användandet av datorn i sig 

som är på tapeten. Vid detta tillfälle är det fullt möjligt att redovisa resultatet av denna 

undersökning, som dessutom är gjord på skolan, vilket kan påverka eleverna mer än om det är 

en undersökning från någon annan del av landet. För lärare som är intresserade att arbeta 

kring ämnet kan man börja med att bjuda in föräldrar och elever på en liten ”snabbkurs” som 

heter Internetresan. Internetresan tar föräldrar med på vad internet har för fördelar och 
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nackdelar. Det är något som har genomförts på undersökningsskolan och som många föräldrar 

har upplevt som positivt.  

 

Vidare är det viktigt att idrottsläraren tar upp sömn som en del i undervisningen. Med tanke 

på hur lite det står i kurslitteraturen är det kanske inte så lätt att hantera ämnet. Att informera 

eleverna om sömnen och dess betydelse på kroppen bör man lägga mer fokus på. Om man 

som idrottslärare inte känner att man behärskar ämnet finns det säkert föreläsare som går att 

bjuda in. Lena Leissner som det står omnämnt om i bakgrunden är en föreläsare som finns att 

tillgå. 

 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Det finns mycket som går att spinna vidare på med denna uppsats. Till exempel går det att 

fortsätta undersökningen med att göra intervjuer, där man kan djupare gå in på elevernas 

sömnvanor och datorvanor. Det går att välja någon av frågorna man tycker är intressant i 

undersökningen och göra djupintervjuer. Man kan välja att inrikta sig på sömnbeteendet eller 

datoranvändandet eller hur dessa två förhåller sig till varandra. Exempelvis kan en titel på en 

tänkt d-uppsats vara: Är dagens gymnasieelever datorberoende? Man kan också tänka sig 

andra förslag som: Finns det ett behov av att vara mer informativ om sömnvanor på 

gymnasieskolan?  
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Bilaga  
Enkät: Sömn och datorer 
  

• Fråga 1. Hur många timmar i genomsnitt sover du natten till skoldagar? 

Mindre än 3 timmar 

Mellan 3-5 timmar 

Mellan 5-7 timmar 

Mellan 7-9 timmar 

Men än 9 timmar 
• Fråga 2. Efter du gått och lagt dig hur lång tid tar det innan du somnar? 

Mindre än 20 min 

Mellan 20-40 min 

Mellan 40-60 min 

Mer än 60 min 
• Fråga 3. Känner du dig utvilad när du vaknar på morgonen? 

Ja 

Nej 
• Fråga 4. Är din sömn sammanhängande under natten? 

Ja  

Nej 
• Fråga 5. Anser du att du tillfredsställer ditt sömnbehov på vardagarna? 

Ja 

Nej 
• Fråga 6. Använder du datorn timmen innan du går och lägger dig? 

Ja  

Nej 
• Fråga 7. I genomsnitt hur många timmar använder du datorn efter skoldagens slut? 

Mindre än 2 tim 

Mellan 2-4 tim 

Mellan 4-6 tim 

Mellan 6-8 tim 
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Mer än 8 tim 

 
• Fråga 8. Anser du att du lider av koncentrationssvårigheter? 

Ja  

Nej 
• Fråga 9. Anser du att du lider av minnesproblem? 

Ja 

Nej 
• Fråga 10. Anser du att du lider av ångest och/eller depression? 

Ja 

Nej 
• Fråga 11. Anser du att du är datorberoende? 

Ja 

Nej 
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