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Abstract 

 

This study has emerged from a growing interest in students' sleeping 

habits. During practical training as teachers, we have noticed a 

discussion of students' sleeping habits, fatigue and student performance 

at school in relation to their sleeping habits. The purpose of this field 

survey was to examine students’ sleeping habits and self-perceived 

performance ability in school in relation to sleeping habits. The material 

was collected from a questionnaire that was answered by 200 students 

in 4-6th grade and 188 students in 1-2th grade in the upper secondary 

school, this to give an opportunity to see if there were any differences 

between the different age groups. Differences in gender have also been 

looked into. The results of the study show that many students, 

regardless of age or gender, that are sleeping less than 8 hours on 

school-nights also are tired in school and not able to fully concentrate 

during the day. The results show some correlation between sleeping 

habits and how the students feel they are able to perform in school. The 

results also show that older students sleep less than the younger ones, 

but a bigger part of the younger students than the older seem to have 

problems concentrating in school. The results also show a tendency 

towards differences in sleeping habits between genders, regardless of 

age, where boys sleep less than girls, but girls have a harder time 

concentrating in school. 

 

 

Nyckelord: elever, lärande, morgonmänniskor, kvällsmänniskor, sömn, 

sömnvanor, koncentration, prestationsförmåga 

Keywords: students, learning, morningness, eveningness, self-perceived 

performance ability, pupils, students, sleep, sleeping habits 
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1 Inledning 

 
Den här studien har tillkommit ur ett växande intresse för elevers 

sömnvanor. Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som 

lärarkandidater har vi lagt märke till lärares diskussioner om elevers 

sömnvanor, trötthet och även prestationsförmåga i relation till deras 

sömnvanor. I dagens tekniksamhälle har tillgången till Internet, 

dataspel och TV gjort att den vakna tiden hos ungdomar ökat eftersom 

dessa medier är tillgängliga dygnet runt och inte bara under 

tidsbegränsade perioder (Nordlund m.fl., 2004, s.1). Eftersom det finns 

mycket som konkurrerar om den tid vi är vakna ställer vi oss frågan 

om barn och ungdomars sömnvanor påverkar prestationsförmågan i 

skolan.  

 

En annan intressant infallsvinkel är den forskning som visar att 

människor, rent biologiskt, följer individuella sömn- och vakamönster 

som styr vilken tid på dygnet man mår och presterar bäst. Vissa 

människor mår och presterar som bäst direkt på morgonen och andra 

på kvällen (Andersson, 2001, s.27). Detta är ett relevant perspektiv att 

ta hänsyn till när man talar om eventuella samband mellan sömnvanor 

och prestationsförmåga.  

 

Att vi själva även mött trötta elever under våra perioder med VFU 

samt att det sedan tidigare inte finns mycket forskning på området 

gjorde denna studie än mer intressant att göra. Förhoppningen är att 

denna studie ska ge en inblick i ämnet, ett litet bidrag till forskningen 

och väcka ett intresse för fortsatt forskning om elevers sömnvanor och 

prestationsförmåga i skolan där även omkringliggande faktorer som 

mediaanvändning, kost och andra vanor vägs in i större utsträckning 

än de gjort i denna studie. 
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1.1 Problemområde, definitioner och avgränsning 

 

Studiens problemområde rör elevers sömnvanor och 

prestationsförmåga i förhållande till sömnvanor. Studien fokuserar på 

hur elever själva upplever sin prestationsförmåga i förhållande till sina 

sömnvanor, men också eventuella samband mellan den upplevda 

prestationsförmågan och sömnvanorna. 

 

Efter att ha studerat tidigare forskning i ämnet har vi valt att uppfatta 

upplevd prestationsförmåga som en tänkbar del av mentala 

läroprocesser, vilket vi sett som något intressant. Detta är anledningen 

till valet att göra en studie av just upplevd prestationsförmåga, snarare 

än en faktisk prestation i skolan, som exempelvis betyg. Nedan 

kommer den definition av begreppet prestationsförmåga som används 

i denna studie att preciseras. 

 

I Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2006) ges bland andra 

dessa två definitioner av ordet prestation: arbete och insats. I Bonniers 

synonymordbok (2004) finner vi bland andra dessa synonymer: arbete, 

bedrift, insats och resultat. Det är dock inte resultat denna studie 

intresserar sig för, utan den upplevda förmågan att nå ett visst resultat. 

Vill vi titta på ordet prestationsförmåga hittar vi det i synonymordboken 

som synonym till ordet prestanda. Där står ordet tillsammans med 

synonymen arbetsförmåga. Också under ordet ork hittar vi 

prestationsförmåga som synonym. Den definition som ges ordet 

prestationsförmåga i denna studie är i den mer informella betydelsen 

ork. 

 

I begreppet prestationsförmåga innefattas även en elevs självuppfattning 

som kan ses som den helhetsbild en individ, elev, har om sig själv. Med 

det menas att den samlade bild en skolelev har om sig själv innefattar 

sin egen prestationsförmåga i skolsammanhang och även de sociala 

relationer eleven har till andra elever och till lärare. Som ett 

komplement är självvärdering den värderande komponenten en elev 

lägger på sin självuppfattning. (Ahlgren, 1991, s. 23) 
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För att konkretisera begreppet prestationsförmåga ytterligare använder 

vi oss av begreppet koncentrationsförmåga i stora delar av studien. Att vi 

använder oss av koncentrationsförmåga i samband med 

prestationsförmåga är direkt kopplat till att dessa går hand i hand, 

även om de inte har samma innebörd. Koncentrationsförmåga betyder 

bland annat: uppmärksamhet, skärpt uppmärksamhet och samlad 

uppmärksamhet (Synonym.se) och dessa är viktiga komponenter i en 

persons prestationsförmåga. Utan skärpt koncentrationsförmåga sänks 

även prestationsförmågan och därför används båda begreppen i 

samspel med varandra. 

 

När begreppet upplevd prestationsförmåga används i denna studie 

avses hur väl en elev själv upplever sig orka prestera/koncentrera sig 

under skoldagen. 
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2 Syfte  
 

Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns några samband 

mellan elevers sömnvanor och upplevda prestationsförmåga i skolan.  

 

Studien har också två delsyften, vilka är att undersöka om det finns 

några skillnader dels mellan mellanstadieelevers och gymnasieelevers 

sömnvanor i förhållande till deras upplevda prestationsförmåga, dels 

mellan flickors och pojkars sömnvanor i förhållande till deras upplevda 

prestationsförmåga. 

 

Förhoppningen med denna studie är att den ska ge en inblick i ämnet 

och väcka ett intresse för fortsatt, mer djupgående, forskning om 

elevers sömnvanor och prestationsförmåga. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Hur ser elevernas sömnvanor ut? 

Vilka eventuella samband finns det mellan elevernas sömnvanor och 

hur de upplever sin prestationsförmåga i skolan? 

Vilka eventuella skillnader finns det mellan mellanstadieelevers och 

gymnasieelevers sömnvanor och upplevda prestationsförmåga? 

Vilka eventuella skillnader finns det mellan pojkars och flickors 

sömnvanor och upplevda prestationsförmåga? 

Vilka eventuella skillnader finns det mellan när de utpräglade morgon- 

och kvällsmänniskorna upplever att de presterar som bäst/sämst under 

skoldagen? 
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3 Bakgrund 
 

Nedan presenteras resultat från tidigare forskning när det gäller bland 

annat prestationsförmåga, sömnens inverkan på prestationsförmågan 

och skillnader i sömnvanor mellan olika åldersgrupper. 

3.1 Flickor, pojkar och prestationsförmåga 

 

Eftersom en del i studiens frågeställning är att jämföra flickor och 

pojkars upplevda prestationsförmåga i skolan är det relevant att se till 

tidigare forskning om ämnet. Nedan presenteras exempel på forskning 

om ungdomars syn på sin egen prestationsförmåga. 

 

En studie som genomförts är en enkätundersökning med 550 deltagare 

från högstadiet, inkluderande årskurserna 7-9, inriktad mot ett antal 

specifika teoretiska skolämnen. Frågeställningarna är utformade efter 

elevernas egen uppfattning om sin prestationsförmåga i varje ämne. 

Resultatet visar att flickor generellt skattar sin prestationsförmåga lägre 

medan pojkar i de allra flesta fall värderar sin prestationsförmåga 

högre, även om det egentligen inte stämmer överens med deras 

faktiska prestation i respektive ämne. Dock presenteras ingen direkt 

orsak till skillnaden mellan könen men det påpekas att en av 

anledningarna kan vara ett resultat av att flickorna och pojkarna i 

studien inte använder sig av samma ramar när de utvärderar sig själva. 

(Tallberg-Broman, 2002, s.162-163) 

 

I en annan studie som visar ett liknande resultat har flickor och pojkars 

uppfattning om sin egen prestationsförmåga jämförts och resultatet 

visar att trots att pojkarna i många fall har lägre kompetens än de själva 

tror, slutar de inte att tro på sin egen prestationsförmåga. Flickorna i 

studien visar en lägre tro på sin prestationsförmåga och detta tros vara 

ett resultat av att flickor tenderar att vara mer rädda för att misslyckas 

än vad pojkar är. Inte heller här presenteras någon anledning till 

resultatet utan istället hänvisas till att det krävs mer studier på ämnet. 

(Niemivirta, 2004, s.59) 
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3.2 Vad är sömn? 

 

Nedan behandlas vad sömn egentligen är, detta för att ge en grund i 

förståelsen av sömnens egenskaper och dess inverkan på människans 

prestationsförmåga. 

 

Några av de särdrag som kopplas till sömn är orörlighet, tystnad och 

sänkt aktivitetsnivå, men vad som gör att den skiljer sig från till 

exempel avslappning är att sömn är något som styrs genom ett bestämt 

biologiskt funktionsmönster - människans biologiska klocka. (Linton, 

2005, s.16) 

 

Det biologiska funktionsmönstret, även kallat dygnsrytm, består av en 

period på nära, men inte exakt, 24 timmar innan den börjar om. 

Dygnsrytmen påverkas av ljus och mörker och kroppens melatonin (ett 

hormon) påverkas och styr när en person känner sig pigg eller trött. 

Ljus dämpar kroppens produktion av melatonin vilket leder till att 

kroppstemperaturen höjs och får en person att vilja vara vaken. Som 

motsats till ljuset som dämpar melatoninproduktionen så hjälper 

mörkret till att öka den - kroppstemperaturen sjunker och personen blir 

trött. (Linton, 2005, s.16) 

 

3.2.1 Sömncykeln  
 

Nedan avhandlas sömncykelns olika faser och dess inverkan på 

kroppen och hjärnan för att ge förståelse för vad som händer under 

sömnen. 

 

Trots att forskare ännu inte vet säkert varför människan sover eller vad 

exakt som händer under sömnperioden, har sömnen delats upp i fem 

stadier för att beskriva vad som händer i kroppen när en person sover. 

Detta kallas även sömncykeln. (Bergqvist Månsson, 2002, s.25) 

 

Insomnandet, stadie 1, pågår emellan 5-20 minuter. Personen pendlar 

mellan sömn och vakenhet och är under hela stadiet lättväckt. Under 

det första stadiet börjar pulsen sjunka parallellt med att hjärtrytmen 

lugnar sig. Med hjälp av EEG, elektroencefalografi, har forskare även 

kunnat mäta att hjärnans elektriska aktivitet sjunker. (Bergqvist 

Månsson, 2002, s.27-29) 
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Under stadie 2 blir personen svårare att väcka och detta stadie pågår i ca 

30 minuter. Även om det är svårare att väcka personen under detta 

stadie räknas stadiet som verklig sömn och här leds personen vidare 

genom stadie 3 till det som kallas för djupsömnen; stadie 4. Under det 

andra och det tredje stadiet lugnar hjärtrytmen sig ytterligare och när 

personen väl nått djupsömnen är hon mycket svårväckt. Stadie 4 pågår 

i mellan 15-30 minuter och leder vidare till stadie 5; drömstadiet. 

(Bergqvist Månsson, 2002, s.29) 

 

Drömstadiet, som även brukar kallas REM-sömn (Rapid Eye 

Movement), skiljer sig från de andra stadierna då andningen blir 

oroligare samtidigt som blodtrycket går upp, hjärtfrekvensen ökar och 

blodgenomströmningen i underlivet ökar. Ögonen rör sig med snabba 

rörelser bakom ögonlocken och därav namnet REM-sömn. 

Drömsömnen pågår i 5-20 minuter och tar successivt personen tillbaka 

till lättare sömn där sömncykeln börjar om igen. (Bergqvist Månsson, 

2002, s.30-33) 

REM-sömn och forskning om dess betydelse vid inlärning kommer att 

avhandlas vidare under rubrik 3.4 Sömn, minne och lärande. 

 

3.3 Följder av för lite sömn 

 

I detta avsnitt behandlas vad studier har visat om konsekvenser av för 

lite sömn. Här har särskilt fokus lagts på sömnens inverkan på 

prestationsförmågan. 

 

Det finns ingen matris för vad som exakt händer när en person sover 

för lite. Många klarar av att gå ett helt dygn utan sömn och ändå 

fungera relativt normalt, men det finns forskning som tyder på att god 

sömn och god hälsa går hand i hand. (Åkerstedt, 2001, s.27-28) 

 

Forskning visar att de flesta människor behöver mellan 6-9 timmars 

sömn varje natt för att må bra och inte vara för trötta under den vakna 

tiden. En 10-åring sover i snitt mellan 9-10 timmar, medan tonåringar 

ofta behöver mer sömn, vilket delvis beror på hormonsvallningar i 

kroppen (Bergqvist Månsson, 2002, s.36-37). Under tonåren har 

ungdomar ofta stora krav på sig att ta till sig mycket kunskap, bland 

annat i skolan, vilket också påverkar och gör att sömnbehovet ökar. 

(Gemzell & Herrström, 2004, s.53) 
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Redan vid en förkortning av 3-4 timmars sömn per natt påverkas 

immunförsvaret negativt och riskerna för infektioner ökar. För att det 

ska bli en märkbar skillnad i ork och prestation den första dagen krävs 

en minskning på ca 3 timmars sömn, förutsatt att timmarna kortas av 

med senare sänggående och inte tidigare uppstigande. Skulle sömnen 

förkortas två dagar i rad krävs det dock bara ca 2 timmars förlorad 

sömn per natt för att kroppen ska orka mindre och 

prestationsförmågan ska minska. (Åkerstedt, 2001, s.27-29) 

 

Detta innebär att förlorad sömn på mindre än tre timmar inte behöver 

ha någon större effekt på prestationen dagen efter, om personen stiger 

upp samma tid som denne brukar. Dock kan otillräcklig nattsömn leda 

till att personen dagen efter är tröttare än vanligt, är lättirriterad och 

har svårt att koncentrera sig. (Åkerstedt, 2001, s.27-29) 

 

Följderna av otillräcklig nattsömn är ett sänkt immunförsvar som bland 

annat leder till att kroppen blir mer mottaglig för infektioner, 

exempelvis, förkylningar och influensa, och gör det även svårare för 

kroppen att ta hand om sjukdomen. (Fluchaire, 1985, s.23) 

 

Dålig sömn kan också leda till att personen förbrukar mer energi än 

vad denne skulle ha gjort efter en natt med god sömn. Samma uppgift 

kan då kräva olika mängd energi, beroende på hur mycket och hur bra 

han eller hon sovit. Detta innebär att en uppgift som skulle ha krävt lite 

ansträngning om personen varit utvilad istället skulle kräva större 

ansträngning som en konsekvens av att personen inte sovit tillräckligt 

många timmar eller sovit dåligt på grund av avbruten sömn. Utöver 

brist på ork kan sömnbrist innebära att uppfattningsförmågan minskar 

och det blir svårare att ta snabba och konsekventa beslut. (Fluchaire, 

1985, s.24-25) 

 

3.4 Sömn, minne och lärande 

 

Ett flertal studier har utförts som visat på sömnens inverkan på 

lärande. I detta avsnitt kommer några av dem att redovisas i korthet för 

att exemplifiera vilken inverkan sömnen kan ha på minne och lärande. 

 

Det finns studier som visar på samband mellan sömn och minne som 

innebär att när människor lär sig en ny färdighet ökar inte 

prestationsförmågan i färdigheten förrän hon fått sex, men helst åtta, 
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timmars sömn. Utan tillräckligt med sömn, visar studier, skapas inte 

hjärnans minneskopplingar på rätt sätt när människor lär sig något 

nytt. Utifrån dessa studier antas också, att en människas intelligens är 

av mindre betydelse än en god natts sömn vid skapandet av nya 

minnen. (Blakeslee, 2000) 

 

Två teorier om minnets förhållande till sömnen säger att 1. det är under 

sömnen permanenta minnen skapas och att 2. minnen skapas under 

dagen men redigeras under nattens sömn för att ta bort onödig 

information. I en studie har detta testats genom att studera 

informanternas hjärnaktivitet medan de utförde en uppgift under 

dagen och sedan REM-sömnen medan de sov på natten. Studien visar 

att samma delar av hjärnan är aktiva under utförandet av uppgiften 

och under REM-sömnen, men inte annars. Därför har forskare dragit 

slutsatsen att det är teori 2 som verkar mest sannolik, nämligen att 

hjärnan lär sig och skapar minnen under dagen men bearbetar minnena 

under sömnen och då särskilt REM-sömnen. (Learning in your sleep, 

Economist; 2002) 

 

Det är lite över 200 år sedan David Hartley först föreslog att 

drömmande kan ändra minnets styrka, men om drömmar eller sömn 

skulle ha något med upparbetning av minnet att göra är en fråga som 

fortfarande diskuteras. (Stickgold m.fl., 2001) 

 

Sedan upptäckten av sömnens olika faser år 1953, exempelvis REM-

sömn, har antalet forskningsstudier om sömn ökat. Bland annat studier 

av djur har givit stöd åt hypotesen att just REM-sömnen spelar en 

kritisk roll vid inlärning sedan upptäckten av att delar av hjärnan som 

har med minnet att göra aktiveras under denna del av sömncykeln. 

(Stickgold m.fl., 2001) 

 

De nya resultat som framkommit i ämnet tyder på att sömn har 

betydelse för inlärning och minne på flera nivåer, som ”the REM-

dependent developmental wiring of binocular cells in visual cortex […], 

procedural learning of a visual discrimination task […], and the 

development of problem-solving skills” (Stickgold m.fl., 2001). Med 

detta menas att sömnen har betydelse för bland annat procedurbaserat 

lärande av en visuell uppgift och utvecklingen av 

problemlösningsfärdigheter. 
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Forskare har lagt fram hypotesen att REM-sömnens varaktighet 

förlängs under de perioder en människa tar till sig mycket ny kunskap 

(Siegel, 2001). Detta skulle i sådana fall kunna förklara barn och 

ungdomars växande sömnbehov med åldern (se rubrik 3.3 Följder av 

för lite sömn). 

 

3.5 Morningness and eveningness – morgontrast eller 

nattuggla? 

 

I följande avsnitt redovisas delar av den forskning som undersökt 

teorier om vilka skillnader som finns i sömn- och vakamönster mellan 

människor. Detta för att ge en insikt i en mer komplicerad aspekt av 

sömncykeln och dess inverkan på prestationsförmågan. 

 

Inom sömnforskningen har begreppen morningness och eveningness 

myntats (förkortat M-E) och de båda begreppen översätts på svenska 

till morgon- och kvällsmänniskor. M-E kan definieras som individuella 

skillnader i sömn- och vakamönster hos människor samt den tid på 

dygnet människor mår och presterar bäst. Vissa människor är, av 

naturen, nattugglor som tycker bäst om att stanna uppe sent på kvällen 

och vakna sent på morgonen – kvällsmänniskor. Andra är 

morgontrastar som helst lägger sig tidigt på kvällen och kliver upp 

med tuppen - morgonmänniskor. Mellan dessa två typer av människor 

finns också en grupp människor som varken är det ena eller det andra, 

utan snarare någonstans i mitten, och brukar därför kallas för neutrala. 

(Andersson, 2001, s.27) 

 

För att bestämma vilken av de tre grupperna en person tillhör har det 

tagits fram frågeformulär anpassade för detta specifika syfte. Det första 

frågeformuläret som skapades för att kunna urskilja detta utarbetades i 

Sverige år 1970 av Oscar Öquist. En engelsk version togs fram av Jim 

Horne och Olov Östberg och formuläret blev känt som MEQ 

(Morningness-Eveningness Questionaire). Detta formulär har använts i 

stor utsträckning inom forskningen på ämnet. (Andersson, 2001, s.27-

28) 
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3.6 Ungdomen – förändringar i M-E 

 

I detta avsnitt relateras föregående avsnitt till barn och ungdomars M-

E-mönster för att närma sig studiens syfte. 

 

Under ungdomsåren är det mycket som förändras i en människas 

kropp, både fysiskt och kognitivt. Inte heller sömnvanorna undgår de 

förändringar som ungdomsåren medför. ”The older the adolescent, the 

later the bedtime” och ”the older the adolescent, the shorter is the 

duration of sleep” skriver Andersson (2001, s.37-38). Med det menas att 

ju äldre en ungdom är desto senare sänggående och desto kortare varar 

sömnen, det är vad forskningen visar. En undersökning hon refererar 

till visar att tiden för sänggåendet systematiskt blir senare och senare 

från att en person är elva år till sexton år och andra studier visar 

samma mönster. Enligt en av de studier som Andersson redogör för, är 

sömnens varaktighet i regel 9-10 timmar för elva till tolvåringar och för 

ungdomar mellan femton och sexton år mellan 8,3 och 9,2 timmar. 

(Andersson, 2001, s.37-38) 

 

Studier av M-E hos ungdomar är fåtaliga. Några studier visar på en 

tendens att de flesta ungdomar är kvällsmänniskor. Andra studier har 

visat på en jämnare fördelning i M-E hos barn, ungdomar och unga 

vuxna. Dock har inga studier av ungdomars sömn visat på en dragning 

åt att majoriteten skulle vara morgonmänniskor vilket, om man tittar 

på resultat från tidigare forskning om ungdomars sömnvanor och 

inkorporerar dem med forskning om ungdomars M-E, bör vi kunna 

förvänta oss en lutning mot att ungdomar i allmänhet är 

kvällsmänniskor. (Andersson, 2001, s.37-39) 

 

När det kommer till skillnader i M-E mellan flickor och pojkar menar 

Andersson att tendensen är att flickor i allmänhet är mer 

morgonmänniskor än pojkar – åtminstone på vardagar. Orsaker till 

detta är troligen bland annat att flickor är mer måna om att lägga sig 

tidigare på kvällen för att orka komma upp i rätt tid på morgonen och 

komma i tid till skolan. En annan anledning som har spekulerats kring 

är att flickor är mindre måna än pojkar om att svara på frågor i dessa 

studier med svar som de tror att deras kamrater skulle tycka var 

acceptabla. Enligt Andersson anses det under tonåren vara ”cool” 

(2001, s.39) att vara uppe länge på kvällen och vara trött på morgonen. 
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3.7 Alternativ till en mer flexibel skoldag 

 

Nedan beskrivs ett alternativ upplägg med flextid i skolan. Det har 

utvecklats för att fånga upp elever som har svårt att passa in i den 

dygnsrytm dagens skola är utformad runt. 

I studien Dygnsrytm och skolarbete (Nordlund m.fl., 2004, s.99) har flera 

olika skäl till flextid i skolan presenterats. Studiens huvudsyfte var att 

granska hur den enskilda personens dygnsrytm påverkar mat- och 

sovbeteendet, men även hur dessa faktorer påverkar hur en person mår 

och presterar i skolan. 

 

Resultatet av studien visar att det finns en stor grupp elever som inte 

fungerar bra i det skolsystem vi har idag, i detta fall främst de 

utpräglade kvällsmänniskorna. Som en lösning till detta problem har 

forskarna som genomfört studien presenterat olika förslag på hur 

problemet med trötta elever skulle kunna åtgärdas. De exempel som 

ges är bland annat frukost i skolan, flexibel start på skoldagen och eget 

ämnesval. (Nordlund m.fl., 2004, s.100-101) 

 

Med flexibel start på skoldagen menar Nordlund m.fl. att för att ta 

hänsyn till de elever i puberteten som är morgontrötta skulle en flexibel 

start, exempelvis mellan kl. 07.30-09.00 vara en bra lösning. Författarna 

menar att ungdomar under puberteten växer snabbt och att de därför 

kräver mer sömn än tidigare. (Nordlund m.fl., 2004, s.101) 

 

Förslaget om ett eget ämnesval är utgångspunkten i Norbergs studie 

(2002, refererad i Nodlund m.fl., 2004) med intervjusamtal med 

gymnasieelever, även dessa uppdelade i morgon-, kvälls- och neutrala 

människor, i syfte att få fram vilket ämne eleverna själva tycker är det 

bästa att lägga direkt på morgonen. Studiens resultat visade stora 

skillnader mellan de olika elevernas dygnsrytmer där 

kvällsmänniskorna önskade lättare ämnen som exempelvis bild, eget 

arbete eller idrott. Till valet av idrott på morgonen gavs anledningen 

att detta skulle hjälpa till att komma igång på morgonen. De utpräglade 

morgonmänniskorna önskade däremot tyngre ämnen direkt på 

morgonen, exempelvis matematik och kemi och till detta angav de 

anledningar som att de orkar bättre direkt på morgonen och att det är 

under den tiden de orkar prestera allra bäst. (Nordlund m.fl., 2004, 

s.101) 
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3.8 Kort om kost och prestationsförmåga 

 

Sömn är inte den enda faktorn som påverkar elevers 

prestationsförmåga, också exempelvis kost har stor inverkan på hur 

mycket elever orkar under en skoldag. Därför redovisas här kort vad 

tidigare forskning visat i fråga om kostens inverkan på orken. 

 

Studier visar att många elever äter en alltför dålig frukost, eller ingen 

alls. En studie som gjorde försök med skolfrukost, visade att elever som 

ätit en bra och fullvärdig frukost upptäckte att de orkade mer i skolan. 

Också ”lärarna tyckte att eleverna blev piggare och gladare…” 

(Nordlund m.fl., 2004, s.31). Försök med mellanmål har visat att elever 

orkar mer om de får en paus i skolarbetet med en frukt. Skolluncher 

kan också dra ner energin, då det visat sig att många elever äter 

alldeles för lite utav den, eller inte alls. Viktigt för prestationsförmågan 

är också att lunchen är näringstät, vilket kan vara svårt med den 

budget skolorna har (Nordlund m.fl., 2004, s. 31-33). 
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4 Metod och genomförande  
 

Detta är en studie med syfte att undersöka elevers sömnvanor och 

eventuella samband med deras upplevda prestationsförmåga i skolan. 

Den kvantitativa metoden enkätstudie valdes för att få med så många 

elever som möjligt och därav också en större bredd i materialet. Ett 

empiriskt kvantitativt metodval, i detta fall en enkätstudie, är det mest 

givande alternativet för att fånga in eventuella samband vilket är en del 

i denna studies syfte (Befring, 1994, s.85). 
 

4.1 Urval 

 

Målgruppen valdes i första hand från två skolor där vi tidigare haft 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU): en gymnasieskola och en 

mellanstadieskola. Efter att ha kommit fram till att 

mellanstadieeleverna på den utvalda skolan endast var 59 stycken 

valdes därför ännu en skola för att få med fler elever och en större 

jämvikt i resultaten. Denna skola valdes främst för att kommande VFU 

kommer att genomföras där och kontakt med handledaren redan 

inletts. Två av skolorna ligger i mellersta Sverige medan den tredje 

ligger i södra Norrland. 

 

För att få större bredd på materialet användes alla årskurser både på 

mellanstadieskolorna och gymnasieskolan, i detta fall årskurs 4-6 på 

mellanstadiet och årskurs 1-2 på gymnasieskolan eftersom skolan är för 

nystartad för att ännu ha elever i årskurs 3. Gymnasieeleverna går 

samhällsvetenskapligt program, naturvetenskapligt program, 

handelsprogram och medieprogrammet. 

 

Antalet i studien deltagande elever på mellanstadiet var 200, varav 98 

flickor och 102 pojkar. Antalet i studien deltagande elever var på 

gymnasiet 188, varav 121 flickor och 67 pojkar.  

 

4.2 Datainsamling 

 

Enkäten utformades särskilt utifrån syftet med studien, där frågorna 

tagits fram med hjälp av Horne och Östbergs MEQ-formulär (se rubrik 
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3.5 Morningness och eveningness – morgontrast eller nattuggla?) och 

består utav 22 frågor (Se bilaga B). Vi har använt den engelska 

versionen och själva översatt frågorna till svenska. De frågor som är 

utformade för att ge information om elevernas sömnvanor är så gott 

som direkt översatta från frågor i MEQ-formuläret medan de som rör 

elevernas upplevda prestation har inspirerats av frågor från MEQ och 

anpassats för att passa studiens syfte. 

 

Till några av frågorna har möjligheter till kommentarer bifogats 

eftersom detta kan förtydliga elevernas val av svar vilket ger en 

djupare förståelse för elevernas svar. 

 

På två av skolorna, gymnasieskolan samt den ena mellanstadieskolan, 

delades enkäterna ut personligen medan enkäterna på den tredje 

skolan delades ut av respektive klasslärare. 

 

4.3 Bearbetning av data 

 

Under bearbetningen av datamaterialet registrerades varje elevs svar 

på frågorna och fördes in i ett statistikprogram. Några av frågorna 

valdes ut för redovisning och närmare analys för att så tydligt som 

möjligt svara till studiens syfte. Dessutom har sambandsanalyser av ett 

antal av frågorna gjorts för att tydligare klarlägga eventuella samband 

mellan elevernas sömnvanor och upplevda prestationsförmåga. 

 

4.4 Bortfallsanalys 

 

Eftersom enkäterna delats ut under lektionstid, med antingen oss själva 

eller lärare närvarande och med obligatoriet att enkäten besvaras där 

och då, har inte något större bortfall i form av helt obesvarade enkäter 

uppstått, endast två elever valde att inte alls besvara enkäten. Enstaka 

frågor har fått bortfall vad gäller obesvarade frågor eller fler än ett valt 

alternativ, dessa bortfall är redovisade i de tabeller i studiens 

resultatdel som är berörda. 

 

På grund av ett fel i enkäten på fråga 5 (Hur många timmar sover du i 

snitt per natt?) vid ett utav tillfällena som de delades ut har den frågan 

värderats som oanvändbar och därför uteslutits i resultat och analys. 

För att få fram antal sovtimmar för eleverna har däremot uträkningar 

gjorts utefter elevernas svar på frågorna om när de brukar gå och lägga 
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sig/stiga upp i samband med skoldag (fråga 1 och 2). 

 

På fråga 1 (Vilken tid brukar du oftast gå och lägga dig när du ska till 

skolan dagen efter?) finns en skillnad i svarsalternativ på de enkäter 

som mellanstadieeleverna fått och de som gymnasieeleverna fått. 

Mellanstadieelevernas alternativ börjar på kl. 19-20 medan 

gymnasieelevernas börjar på kl.20-21. Resultatet har dock utgått från de 

tider som angivits av eleverna så alla alternativ finns med i 

sammanställningen. 

 

Även på fråga 2 (Vilken tid brukar du oftast kliva upp när du ska till 

skolan?) finns en skillnad mellan enkäterna som eleverna i de olika 

stadierna fått. Mellanstadieelevernas alternativ börjar på kl.5-6 medan 

gymnasieelevernas börjar på kl.6-7. Eftersom ingen av eleverna på 

gymnasiet valt alternativet ”Annan tid” har därför slutsatsen dragits att 

ingen av eleverna stiger upp tidigare än kl.6. På samma sätt som på 

fråga 1 har resultatet utgåtts ifrån de tider som varje elev angivit och 

alla alternativ finns med i sammanställningen. 

4.5 Reliabilitet 

 

En av de aspekter som gör denna studies reliabilitet stor är det faktum 

att alla elever svarat på samma frågor med samma svarsalternativ i och 

med att studien gjorts med hjälp av enkäter. Risken att elevernas svar 

under insamlingstillfällena påverkats av oss finns, exempelvis genom 

att eleverna kunde ha valt svarsalternativ de trodde att vi ville ha, men 

den är betydligt mindre än den hade varit vid exempelvis en personlig 

intervju med varje enskild elev, då frågor riskerar att formuleras och 

betonas annorlunda från ett tillfälle till ett annat (Denscombe, 2000, 

s.106-108, 127). 

 

4.6 Validitet 

 

Validiteten i denna studie upprätthålls genom att enkätfrågorna 3, 4, 9-

15 och 22 är tagna och översatta från Horne och Östbergs MEQ-

formulär som är speciellt utformade för att vara lättförståeliga och för 

att göra riskerna för missförstånd så små som möjligt (Horne och 

Östberg, 1976). Även om frågorna är tagna ur sitt egentliga 

sammanhang bör de fortfarande vara valida eftersom de syftar till att 

undersöka informantens sömnvanor. Resterande frågor var utformade 
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för att även vara lätta att förstå och därför kan vi dra slutsatsen att 

riskerna för missförstånd bör vara minimala. Däremot finns det aldrig 

några garantier för att varje elev svarar sanningsenligt men eftersom 

elevernas medverkan varit frivillig utgår vi ifrån att alla elever valt att 

ge oss sanningsenliga svar (Befring, 1994, s. 60-61).  

 

På två av skolorna delades enkäterna ut personligen och detta gav 

därför möjlighet för eleverna att ställa eventuella frågor, en möjlighet 

som dock inte kom till användning då inga frågor ställdes. Eftersom 

enkäterna på den tredje skolan delades ut av respektive klasslärare 

fanns därför inte tillfälle att personligen ställa frågor till oss och detta 

kan ha påverkat validiteten eftersom vi därför inte kunde besvara 

eventuella frågor.  

 

4.7 Generaliserbarhet 

 

Eftersom studiens utformning och andel insamlat material inte är 

tillräckligt stort för att det ska gå att dra några generella slutsatser på 

population fokuserades den därför på att se till samband mellan 

eleverna i denna enskilda studies sömnvanor och upplevda 

prestationsförmåga (Denscombe, 2004, s. 171-173). Förhoppningen är 

att studien ska inspirera och även kunna ligga till grund för kommande 

forskning i ämnet.   

 

4.8 Etik 

 

För att upprätthålla de etiska principerna (Johansson, & Svedner, 2006, 

s.29-30) skickades det i förväg ut missivbrev till alla föräldrar och 

berörda lärare. Till varje enkät bifogades även ett missivbrev riktat till 

eleverna. Missivbreven informerade om studiens syfte och de etiska 

forskningsprinciper studien utgår ifrån. Dessa innehöll information om: 

anonymitet – varken elevernas, lärarnas eller skolornas namn nämns i 

studien samt rättigheten att neka sitt barn/själv neka till deltagande. 

Eleverna fick även denna information muntligt, av oss personligen på 

de två skolor där vi själva delade ut enkäten och av respektive 

klasslärare på den tredje skolan. 
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5 Resultat och analys 

 

Nedan redovisas en sammanställning av de resultat som enkäterna 

visat, dessutom jämförs även några av frågorna med varandra för att 

tydliggöra eventuella samband mellan sömnvanor och upplevd 

prestationsförmåga. Vidare analyseras resultaten i relation till den 

tidigare forskning i området som redovisats ovan. 

 

5.1 Sömnvanor 

 

Eftersom en del i studiens syfte är att undersöka elevernas sömnvanor 

är det relevant att veta hur många timmar per natt de oftast sover i 

samband med skoldag. I tabellen nedan (Tabell 1) presenteras de 

resultat enkäterna visat i fråga om antal sovtimmar eleverna får utifrån 

de tider de går och lägger sig, samt stiger upp i anslutning till skoldag 

(fråga 1 och fråga 2), fördelat på stadier samt kön. 

 

Tabell 1. Antal timmar sömn per natt fördelat på stadier och kön 
 

  Mellanstadiet Gymnasiet 

  Flicka 
(n=98) 

Pojke 
(n=102) 

Flicka 
(n=121) 

Pojke 
(n=67) 

Högst 6 timmar 4,1% 0,0% 6,6% 4,5% 

7 - 8 timmar 30,6% 36,3% 66,1% 65,7% 

9 - 10 timmar 56,1% 52,0% 25,6% 25,4% 

Mer än 10 timmar 9,2% 8,8% 1,7% 4,5% 

Total 100,0% 97,1% 100,0% 100,0% 

Bortfall 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 

Total 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabell 1 visar att 65,3% av flickorna och 60,8% av pojkarna på 

mellanstadiet sover 9 timmar eller mer i samband med skoldag. Det är 

här en majoritet, om än liten, av eleverna, som får tillräckligt med sömn 

om man utgår från de siffror tidigare forskning etablerat (Gemzell & 

Herrström 2004, s.53). 
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Jämför man detta med gymnasiet där 27,3% av flickorna och 29,9% av 

pojkarna sover 9 timmar eller mer natten innan skoldag, syns en 

markant skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Bland 

gymnasieeleverna får, enligt denna studie, få av eleverna tillräckligt 

med sömn för att kunna prestera så bra som möjligt under dagen. 

Däremot är det relativt jämnt mellan könen i respektive åldersgrupp. 

 

Tabellen visar även att 30,6% av flickorna och 36,3% av pojkarna på 

mellanstadiet och att 66,1% av flickorna och 65,7% av pojkarna på 

gymnasiet oftast sover mellan 7-8 timmar i anslutning till skoldag. På 

gymnasiet innebär det att det är mer än hälften av flickorna och 

pojkarna som maximalt sover 8 timmar per natt. 

 

Av dem som sover mindre än 7 timmar per natt kan vi i tabellen se att 

det är 4,1% av flickorna och ingen av pojkarna på mellanstadiet, 

däremot är det 6,6% av flickorna och 4,5% av pojkarna på gymnasiet. 

 

5.2 Trötthet under skoldagen 
 

I detta avsnitt redovisas svaren på fråga 8 (Brukar du känna dig trött 

under skoldagen?) för att ge en bakgrund till hur det ser ut bland 

eleverna när det kommer till allmän trötthet under skoldagen och ge en 

grund för kommande avsnitt. 

 
 Tabell 2. Svar på fråga 8 - Brukar du känna dig trött 
under skoldagen? 
 

 Mellanstadiet Gymnasiet 

  Flicka 
(n=98) 

Pojke 
(n=102) 

Flicka 
(n=121) 

Pojke 
(n=67) 

Ja 35,7% 46,1% 47,1% 40,3% 

Nej 9,2% 10,8% 11,6% 23,9% 

Ibland 55,1% 43,1% 40,5% 35,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 

Bortfall 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 

Totalt 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
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Tabell 2 visar att 35,7% av flickorna och 46,1% av pojkarna på 

mellanstadiet och 47,1% av flickorna och 40,3% av pojkarna på 

gymnasiet som brukar känna sig trötta under skoldagen. Här kan vi se 

en skillnad eftersom det är en större andel flickor på gymnasiet än på 

mellanstadiet som brukar känna sig trötta i skolan och större andel 

pojkar på mellanstadiet än på gymnasiet som brukar känna sig trötta 

under skoldagen. 

 

Tabellen visar även att 55,1% av flickorna och 43,1% av pojkarna på 

mellanstadiet och 40,5% av flickorna och 35,8% av pojkarna på 

gymnasiet angivit att de ibland brukar känna sig trötta under 

skoldagen. Detta visar att en majoritet av eleverna brukar känna sig 

trötta under skoldagen och huruvida detta har med elevernas 

sömnvanor att göra går här inte att mäta, dock går det att misstänka att 

det kan vara en av orsakerna till en minskad upplevd 

prestationsförmåga. 

 

5.3 Sömnvanor och ork under skoldagen 

 

I detta avsnitt redovisas fråga 17 (Orkar du oftast koncentrera dig 

under hela skoldagen?) i relation till antal sovtimmar för att kunna se 

om det finns några samband mellan sömnvanor och ork under 

skoldagen. 

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka eventuella samband mellan 

elevernas sömnvanor och upplevda prestationsförmåga i skolan, är 

tabellerna i detta avsnitt baserade på den forskning som menar att när 

en människa lär sig en ny färdighet ökar inte prestationsförmågan i 

färdigheten förrän hon fått sex, men helst åtta, timmars sömn 

(Blakeslee, 2000). Därför är tabellerna också indelade efter de elever 

som sover mindre än 8 timmar per natt och elever som sover mer än 8 

timmar per natt. Studiens delsyften är även att undersöka om det finns 

några skillnader mellan flickor och pojkar samt mellan de olika 

åldersgrupperna, därför har också uppdelningar efter dessa faktorer 

gjorts i detta avsnitt. 
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5.3.1 Sömnvanor och ork under skoldagen – alla elever 
 

Nedan (tabell 3) redovisas en sammanställning av alla elevers 

sömnvanor relaterat till svaren på frågan om eleverna oftast orkar 

koncentrera sig under hela skoldagen (fråga 17). 

 
Tabell 3. Antal timmar sömn per natt i 
relation till fråga 17. Orkar du oftast 
koncentrera dig under hela skoldagen? 
 

 Timmar sömn per natt 

  Mindre än 8 
timmar (n=79) 

Minst 8 
timmar 

(n=292) 

Ja 25,3% 32,2% 

Nej 74,7% 67,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 

 

Tabell 3 visar att 74,7% av de elever som sover mindre än 8 timmar per 

natt i samband med skoldag även angivit att de oftast inte orkar 

koncentrera sig under hela skoldagen. Bland de elever som sover minst 

8 timmar är det 67,8% som även dem angivit att de inte orkar 

koncentrera sig under hela skoldagen. Här syns en relativt liten 

skillnad, men det kan ändå finnas ett samband mellan elevernas 

sömnvanor och deras prestationsförmåga i skolan. Till viss del visar 

detta resultat på samband som stämmer överens med den forskning 

som menar att en människa helst ska sova 8 timmar för att ha en bra 

prestationsförmåga kommande dag (Blakeslee, 2000). 

 

5.3.2 Sömnvanor och ork under skoldagen – jämförelse mellan 

könen 
 

För att kunna se eventuella skillnader mellan flickor och pojkar 

redovisas nedan elevernas svar på om de oftast orkar koncentrera sig 

under hela skoldagen, tillsammans med deras sömnvanor, uppdelat på 

flickor och pojkar. 
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Tabell 4. Antal timmar sömn per natt i relation till fråga 
17. Orkar du oftast koncentrera dig under hela 
skoldagen? Uppdelat på kön. 
 

 Timmar sömn per natt 

  
Mindre än 8 timmar Minst 8 timmar 

  Flicka 
(n=48) 

Pojke 
(n=31) 

Flicka 
(n=161) 

Pojke 
(n=131) 

Ja 22,9% 29,0% 30,4% 34,4% 

Nej 77,1% 71,0% 69,6% 65,6% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 4 visar att bland de elever som sover mindre än 8 timmar i 

anslutning till skoldag är det endast 22,9% av flickorna och 29% av 

pojkarna som angivit att de orkar koncentrera sig under hela skoldagen 

medan fler än hälften (77,1% av flickorna och 71% av pojkarna) som 

inte orkar koncentrera sig under hela skoldagen. En skillnad mellan 

könen går att se, även om den är för liten för att det ska gå att dra några 

generella slutsatser kring den. 

 

Av de elever som sover minst 8 timmar per natt kan vi se att 30,4% av 

flickorna och 34,4% av pojkarna oftast orkar koncentrera sig under hela 

skoldagen. Det är därför 69,6% av flickorna och 65,6% av pojkarna som 

inte orkar hålla koncentrationen uppe under hela skoldagen. Det vi kan 

se om vi jämför de båda kategorierna är att det, både bland dem som 

sover minst 8 timmar per natt och bland dem som sover mindre än 8 

timmar per natt, är flickorna som tenderar att ha svårare att 

koncentrera sig under hela skoldagen. Här kan man dock ta hänsyn till 

den forskning som visar att flickor tenderar att skatta sin 

prestationsförmåga lägre än pojkar (Tallberg-Broman, 2002, s.162-163). 

 

5.3.3 Sömnvanor och ork kunder skoldagen – jämförelse mellan 

mellanstadiet och gymnasiet 
 

I avsnittet nedan redovisas informationen från avsnittet ovan uppdelat 

på mellanstadiet och gymnasiet för att kunna skönja eventuella 

skillnader mellan åldersgruppernas ork i förhållande till sömnvanor. 
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Tabell 5. Antal timmar sömn per natt i relation till fråga 17. Orkar du 
oftast koncentrera dig under hela skoldagen? Uppdelat på åldersgrupp 
 

 Timmar sömn per natt 

  Mindre än 8 timmar Minst 8 timmar 

  Mellanstadie
t (n=26) 

Gymnasiet 
(n=53) 

Mellanstadie
t (n=170) 

Gymnasiet 
(n=122) 

Ja 15,4% 30,2% 30,0% 35,2% 

Nej 84,6% 69,8% 70,0% 64,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 5 visar att det bland dem som sover mindre än 8 timmar per natt 

i anslutning till skoldag är 84,6% av mellanstadieeleverna och 69,8% av 

eleverna på gymnasiet som inte orkar koncentrera sig under hela 

skoldagen. De anledningar som eleverna på mellanstadiet angivit till 

att de inte orkar är bland annat att de är för trötta eller har sovit dåligt, 

att det ätit dåligt men också att det finns störande moment omkring 

dem, till exempel kompisar som pratar med varandra eller att lektionen 

är tråkig. Även gymnasieeleverna har angivit liknande anledningar och 

menar att de är trötta, har sovit dåligt, ätit dåligt eller tycker att vissa 

lektioner är tråkiga. 

 

Vi kan dock se en skillnad mellan de olika åldersgrupperna där det är 

en större andel av mellanstadieeleverna än gymnasieeleverna som inte 

orkar koncentrera sig under hela skoldagen då de sovit mindre än 8 

timmar. Detta mönster stämmer inte riktigt överens med den forskning 

som säger att tonåringar ofta behöver sova mer än yngre elever för att 

klara kraven på bland annat kunskapstillägning (Bergqvist Månsson, 

2002, s. 36-37 och Gemzell & Herrström, 2004, s. 53). Tabellen visar 

även att gymnasieeleverna i allmänhet sover färre antal timmar per natt 

än mellanstadieeleverna, vilket utifrån tidigare forsknings slutsatser 

borde betyda att gymnasieeleverna har svårare än 

mellanstadieeleverna att orka hela skoldagen. 

 

Av de elever som oftast orkar koncentrera sig under hela skoldagen är 

det 15,4% av mellanstadieeleverna som sover mindre än 8 timmar per 

natt och 30% som sover minst 8 timmar per natt. Jämför man 

gymnasieeleverna på samma sätt är det 30,2% som sover mindre än 8 

timmar och 35,2% som sover minst 8 timmar per natt. Även om en 

skillnad bland gymnasieeleverna är synlig är skillnaden tydligast bland 

eleverna på mellanstadiet där tendensen visar att de elever som sover 
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minst 8 timmar per natt har lättare att koncentrera sig under hela 

skoldagen. Detta mönster stämmer överens med den forskning som 

menar att en människa helst ska sova minst 8 timmar för att öka 

prestationsförmågan kommande dag (Blakeslee, 2000). 

5.4 M-E och ork under skoldagen 

 

I det här avsnittet har alla elevers angivna M-E-typer jämförts med de 

tider under skoldagen eleverna angivit att de orkar prestera bäst (tabell 

6) respektive minst (tabell 7) på lektionerna. Denna jämförelse görs för 

att kunna synliggöra eventuella skillnader mellan när under skoldagen 

de olika M-E-typerna orkar som mest och som minst på lektionerna. 

 

Tabell 6. ME-typ i relation till fråga 18. När under skoldagen känner du att orkar du 
mest på lektionerna? 
 

  M-E-typ 

Total 
  Morgonmänniska 

(n=76) 
Kvällsmänniska 

(n=195) 
Neutral 
(n=113) 

Kl. 8-10 
Antal 20 14 15 49 

Procent 26,3% 7,2% 13,3% 12,8% 

Kl. 10-12 
Antal 30 78 36 144 

Procent 39,5% 40,0% 31,9% 37,5% 

Kl. 12-14 
Antal 20 74 45 139 

Procent 26,3% 37,9% 39,8% 36,2% 

Kl. 14-16 
Antal 3 22 12 37 

Procent 3,9% 11,3% 10,6% 9,6% 

Kl. 16-18 
Antal 3 7 5 15 

Procent 3,9% 3,6% 4,4% 3,9% 

Total 
Antal 76 195 113 384 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Av de elever som angivit att de ser sig själva som morgonmänniskor 

anger 92,1%, att de orkar som mest under lektionerna mellan kl. 8-14. 

Av dem är det 26,3% som orkar prestera mest direkt på morgonen (kl. 

8-10) medan det bland de elever som anser sig vara kvällsmänniskor 

bara är 7,2% som presterar bäst under samma tid. 

 

Bland de elever som anser sig vara neutrala är det 13,3% som presterar 

bäst mellan kl. 8-10 vilket ger ett resultat som ställer dem mellan 

morgon- och kvällsmänniskorna. De elever (77,9%) som anser sig vara 

kvällsmänniskor presterar bäst mellan kl. 10-14. Detsamma gäller de 

elever som anser sig vara neutrala där 71.7% av eleverna orkar allra 
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mest på lektionerna mellan kl. 10-14. Dessa resultat visar till stor del 

vad tidigare forskning kunnat konstatera – att människor som ser sig 

som morgonmänniskor oftast också anser sig prestera bäst direkt på 

morgonen, medan kvällsmänniskor ofta behöver mer tid på sig att 

komma igång på morgonen och därför presterar bäst när de varit 

vakna i ett par timmar (Andersson, 2001, s. 27). 

 

Resultatet i tabellen tyder på att det finns en skillnad mellan de olika 

M-E-typerna, där morgonmänniskorna tenderar att orka prestera bättre 

direkt på morgonen, men att det i valet kl. 10-14 är jämnare mellan alla 

tre grupperna. Dessa resultat är delvis i enlighet med forskningen om 

M-E, som visar att morgonmänniskor i allmänhet presterar bäst på 

morgonen (Andersson, 2001, s.27). 

 

Tabell 7. ME-typ i relation till fråga 19. När under skoldagen känner du att orkar du 
minst på lektionerna? 
 

  M-E 

Total 
  

Morgonmänniska Kvällsmänniska Neutral 

Kl. 8-10 
Antal 16 91 41 148 

Procent 20,5% 47,4% 35,7% 38,4% 

Kl. 10-12 
Antal 12 20 24 56 

Procent 15,4% 10,4% 20,9% 14,5% 

Kl. 12-14 
Antal 22 18 12 52 

Procent 28,2% 9,4% 10,4% 13,5% 

Kl. 14-16 
Antal 21 43 14 78 

Procent 26,9% 22,4% 12,2% 20,3% 

Kl. 16-18 
Antal 7 20 24 51 

Procent 9,0% 10,4% 20,9% 13,2% 

Total 
Antal 78 192 115 385 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell 7 ovan visar att bland de elever som anser sig vara 

morgonmänniskor är det 20,5% som inte orkar prestera bra på 

lektionerna direkt på morgonen, kl. 8-10. Jämför man detta med 

resultatet ovan där det var 26,3% av morgonmänniskorna som 

presterar bäst under samma tid kan vi enbart spekulera kring 

orsakerna till detta. Kanske kan det vara så att de morgonmänniskor 

som orkar prestera minst mellan kl. 8-10 istället presterar bäst mellan 

kl.10-12 men detta framgår inte i resultatet. Däremot är det 55,1% av 

dessa elever som angivit att de orkar prestera minst på lektionerna 

mellan kl. 12-16 och detta kan spegla resultaten från den tidigare 

forskning (Nordlund m.fl., 2004, s. 101) som visat att morgonmänniskor 
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exempelvis skulle vilja ha tyngre ämnen direkt på morgonen eftersom 

de då presterar bäst. 

 

Tabellen visar även att det är 47,4% av kvällsmänniskorna och 35,7% av 

de neutrala eleverna som orkar prestera som minst på lektionerna 

mellan kl. 8-10. Kvällsmänniskornas resultat stämmer överens med 

tidigare forskning som visar på att dessa elever inte har den ork som 

krävs för att kunna prestera bra så tidigt på morgonen. Här kan vi se 

att de neutrala eleverna placerar sig på tider som ligger någonstans 

mellan de tider som morgon- och kvällsmänniskorna anger, även detta 

mönster överensstämmer med den forskning som visar att de 

människor som inte tillhör någon av de utpräglade kategorierna i M-E 

befinner sig någonstans emellan de två (Andersson, 2001, s. 27). 

5.5 Sammanfattning 

 

5.5.1 Sömnvanor 
 

Resultatet i fråga om elevernas sömnvanor visar att det är en markant 

skillnad mellan de olika stadierna när det gäller antal sovtimmar i 

samband med skoldag (tabell 1). Det är större andel mellanstadieelever 

än gymnasieelever som sover 9 timmar eller mer natten innan skoldag, 

dock är fördelningen mellan könen i respektive åldersgrupp relativt 

jämn. Bland de elever som sover mellan 7-8 timmar, samt mindre än 7 

timmar, består den största andelen av gymnasieelever där mer än 

hälften av dem maximalt sover 8 timmar när de ska till skolan dagen 

efter. 

 

Som bakgrundsfakta till resultatet, som en del i elevernas upplevda 

prestationsförmåga, presenteras resultatet på fråga 8 (Brukar du känna 

dig trött under skoldagen?, tabell 2). Resultatet visade att det bland 

mellanstadieeleverna var större andel pojkar än flickor som brukar 

känna sig trötta under skoldagen och bland gymnasieeleverna är det 

större andel flickor än pojkar som brukar känna sig trötta i skolan. Det 

visar en skillnad mellan könen eftersom det är större andel flickor på 

gymnasiet än på mellanstadiet som brukar känna sig trötta i skolan och 

större andel pojkar på mellanstadiet än på gymnasiet som brukar 

känna sig trötta under skoldagen. 

 

Genom resultatet på frågan om eleverna brukar känna sig trötta under 

skoldagen (fråga 8, tabell 2) kan vi inte se några samband mellan 
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elevernas sömnvanor och upplevda prestationsförmåga men den kan 

dock visa på tendenser som att eleverna brukar känna sig trötta i 

skolan och därav påverkas deras prestationsförmåga på ett negativt 

sätt. Av resultatet går även att utläsa att det nästan är hälften av 

eleverna, oavsett kön och åldersgrupp, som faktiskt brukar känna sig 

trötta under skoldagen. En skillnad är dock att det är större andel 

flickor på gymnasiet än på mellanstadiet som brukar känna sig trötta i 

skolan och större andel pojkar på mellanstadiet än på gymnasiet som 

brukar känna sig trötta under skoldagen. 

 

5.5.2 Samband mellan sömn och prestationsförmåga 
 

För att försöka se eventuella samband mellan elevernas sömnvanor och 

upplevda prestationsförmåga i skolan delades eleverna in i två 

grupper: de som sover mindre än 8 timmar per natt och de som sover 

minst 8 timmar natten innan skoldag. Utifrån dessa grupper jämfördes 

sedan varje elevs svar på frågan om de oftast orkar koncentrera sig 

under hela skoldagen. 

 

Tabell 3, som visar alla elevers resultat, oavsett kön eller ålder, 

indikerar att det är en större andel av de elever som sover mindre än 8 

timmar som även angivit att de inte orkar koncentrera sig under hela 

skoldagen. Dock är skillnaden inte markant, eftersom det även bland 

de elever som sover 8 timmar eller mer är en stor andel som heller inte 

orkar koncentrera sig under en hel skoldag. Trots att skillnaden är liten 

mellan de olika grupperna kan ändå antas att det finns ett visst 

samband mellan elevernas sömnvanor och prestationsförmåga i skolan. 

 

Vidare delades eleverna in i ytterligare två kategorier, för att på så sätt 

se om det finns några skillnader mellan könen. I tabell 4 visar resultatet 

på en skillnad mellan könen, där det är en större andel pojkar än 

flickor, bland dem som sover mindre än 8 timmar, som orkar 

koncentrera sig under hela skoldagen. Därav är det bland de elever 

som sover mindre än 8 timmar en större andel flickor än pojkar som 

inte orkar koncentrera sig under hela skoldagen. Skillnaden är dock för 

liten för att dra några generella slutsatser kring det. 

 

Även bland de elever som sover minst 8 timmar per natt är det en 

större andel pojkar än flickor som oftast orkar koncentrera sig under 

hela skoldagen och större andel flickor än pojkar som oftast inte orkar 

hålla koncentrationen uppe under hela skoldagen (tabell 4). Detta visar 



Sover du gott, lille vän?   

Maria Gibson 

Therese Strömbäck   

 

 

33 

 

 

på en likhet mellan de olika grupperna där flickorna, både bland dem 

som sover mindre än 8 timmar och bland dem som sover minst 8 

timmar, tenderar till att vara dem som har svårare att koncentrera sig. 

Även här påvisas en skillnad där flickorna i denna studie tenderar till 

att vara dem som har svårast att koncentrera sig under hela skoldagen. 

 

För att kunna se eventuella skillnader mellan de två stadierna delades 

elevernas resultat i två ytterligare kategorier: mellanstadiet och 

gymnasiet (tabell 5). Bland de elever som sover mindre än 8 timmar per 

natt är det en större andel mellanstadieelever än gymnasieelever som 

inte orkar koncentrera sig under hela skoldagen. Däremot är 

fördelningen bland de gymnasieelever som oftast inte orkar 

koncentrera sig under hela skoldagen relativt jämn, dock är det en 

större andel av dem som sover mindre än 8 timmar per natt. 

 

Av de elever som oftast orkar koncentrera sig under hela skoldagen 

finns en skillnad bland mellanstadieeleverna, där det är en större andel 

av eleverna som sover minst 8 timmar per natt och därför också har en 

längre nattsömn, vilket kan vara en anledning till att de orkar hålla 

koncentrationen uppe under hela skoldagen. Bland gymnasieeleverna 

finns en liknande tendens där det är en större andel elever som sover 

minst 8 timmar per natt och även orkar koncentrera sig under hela 

skoldagen. 

 

5.5.3 Prestationsförmåga och M-E 
 

För att kunna se eventuella skillnader mellan när eleverna presterar 

som bäst och sämst, under lektionerna och även se eventuella olikheter 

i M-E presenterades därför elevernas svar på frågorna om när de orkar 

mest/minst på lektionerna och de delades även in i den M-E-typ de 

själva anser sig vara. Resultatet visade att det är störst andel 

morgonmänniskor som orkar prestera bäst direkt på morgonen (kl. 8-

10). Däremot är det ett jämnare resultat bland dem som orkar prestera 

bäst mellan kl. 10-14. Resultatet stämmer överrens med tidigare 

forskning som visat på att morgonmänniskor orkar prestera bäst tidigt 

på morgonen medan kvällsmänniskorna presterar bättre lite senare på 

morgonen/förmiddagen. Intressant är även att de elever som anser sig 

vara neutrala också ligger någonstans mellan morgon- och 

kvällsmänniskorna, i vilka tider under skoldagen de presterar som bäst 

respektive sämst. 
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6 Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras först resultatet som sådant, relaterat till 

tidigare forskning och kommande forskning. Sedan diskuteras 

metodvalet för studien, dess fördelar och nackdelar i relation till 

studiens syfte och de resultat vi fått. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

 

Det är svårt att inte förvänta sig ett visst resultat när man själv upplevt 

tendenser som tyder på det. Det resultat vi väntat oss var också i viss 

mån det resultat vi fick. Utifrån ovan sammanfattade resultat kan vi 

konstatera att det finns vissa samband mellan elevers sömnvanor och 

prestationsförmåga i skolan, i kommande studier kan även faktorer 

som kost och hälsa vägas in för att få ett mer djupgående resultat. 

 

6.1.1 Sömnvanor 
 

När det gäller elevernas sömnvanor visar resultatet av den här studien 

att eleverna på mellanstadiet generellt sover fler timmar än 

gymnasieeleverna natten innan skoldag. Resultatet visar även att mer 

än hälften av eleverna på gymnasiet sover maximalt 8 timmar i 

samband med att de ska till skolan dagen efter. Detta är intressant att 

sätta i relation till den tidigare forskning som visar att en människa 

behöver mellan 6-9 timmars sömn för att prestera och må bra och att 

tonåringars behov kräver mer sömn än barn i 10-årsåldern som i snitt 

sover 9-10 timmar per natt (Bergqvist Månsson, 2002, s.36-37). Dessa 

elever får uppenbarligen inte den sömn de behöver, vilket borde 

innebära att bristen på tillräcklig sömn får konsekvenser, om man ska 

tro forskningen. 

 

Även om tidigare forskning säger att barn och ungdomars sömnbehov 

ökar med åldern, visar alltså denna studies resultat att eleverna faktiskt 

sover färre timmar per natt ju äldre de blir. Vi frågar oss vad 

anledningarna till dessa förhållandevis otillräckliga sömnvanor kan 

vara, men också vilka konsekvenser det får på elevernas 

prestationsförmåga i skolan. De konsekvenser som går att utläsa av 
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denna studies resultat är att en stor andel av eleverna är trötta och inte 

orkar koncentrera sig under skoldagen. Även om många elever kanske 

kan prestera bra, trots att de är trötta, kan de bristfälliga sovvanorna 

leda till att många elever på sikt inte når upp till de mål som finns 

uppsatta i styrdokumenten (Bergqvist Månsson, 2002, s. 36-37, Gemzell 

& Herrström, 2004, s. 53, Siegel, 2001). 

 

Denna studies resultat visar också att gymnasieeleverna sover färre 

antal timmar per natt än eleverna på mellanstadiet och det stämmer 

även överens med den forskning som visat att ju äldre ungdomarna 

blir desto färre timmar sover de. (Andersson, 2002, s.37-38). Eftersom 

forskning på samband mellan barn och ungdomars sömnvanor och 

prestationsförmåga knappt gjorts innan mediasamhällets 

uppblomstring, är det dock svårt att se samband mellan en ökning av 

mediakonsumtion och en minskning av sovtimmar per natt. Trots detta 

kan vi ändå misstänka att det finns ett samband mellan dem. Internet 

och TV finns tillgängligt dygnet runt och konkurrerar med läxor, 

utövande av sport och andra aktiviteter – även sömnen. En av 

anledningarna till att eleverna på gymnasiet, och även en andel av 

eleverna på mellanstadiet, i denna studie väljer att lägga sig sent på 

kvällen kan vara att dygnets 24 timmar helt enkelt inte räcker till. 

 

6.1.2 Samband mellan sömn och prestationsförmåga 
 

Eftersom en del i studiens syfte är att undersöka om det finns några 

samband mellan elevernas sömnvanor och upplevda 

prestationsförmåga i skolan är det extra intressant att se till de elever 

som sover maximalt 8 timmar per natt, i anslutning till skoldag. I detta 

fall är det 34,7% av flickorna och 36,3% av pojkarna på mellanstadiet 

och 72,7% av flickorna och 70,2% av pojkarna på gymnasiet som sover 

upp till 8 timmar per natt. 

 

Det vi kan se av denna studies resultat är att det är en stor andel av 

eleverna som sover mindre än de borde göra och det yttrar sig genom 

att det är en stor andel av dessa elever som är trötta och har svårt att 

koncentrera sig under hela skoldagen. Här syns ett tydligt samband 

mellan sömnvanor och prestationsförmåga, i relation till den forskning 

som framställts ovan blir sambandet både tydligare, får förklaringar 

och djupare innebörder. Nedan kommer dessa förhållanden att 

klargöras. 
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De elever i denna studie som sover mindre än 8 timmar per natt är 

också framförallt de elever som inte till fullo kan ta till sig av de 

behållningar sömnen erbjuder när det gäller minne och inlärning. Först 

och främst finns det studier som tyder på att det är under natten som 

hjärnan sorterar och tar till vara på det en människa lärt sig under 

dagen (Learning in your sleep, 2002). Otillräcklig sömn kan också leda 

till att eleverna får en minskad uppfattningsförmåga och har svårt att ta 

konsekventa beslut vilket kan leda till en otillräcklig 

koncentrationsförmåga (Fluchaire, 1985, s. 24-25). Annan forskning har 

visat att det krävs minst 6, men helst 8, timmars sömn för att kunna 

höja prestationsförmågan i en ny färdighet (Blakeslee, 2000). För de 

elever som sover mindre än 8 timmar innebär det att de eventuellt inte 

kan ta tillvara på allt de lär sig under skoldagen. De konsekvenser som 

detta kan leda till är att eleverna hamnar i otakt och heller inte når upp 

till målen för att lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. 

 

Även om det inte varit denna studies syfte att undersöka förkortad 

sömn är det ändå en intressant synvinkel att diskutera från. Den 

forskning som visar att det räcker med en förkortning av sömnen med 

3-4 timmar för att immunförsvaret ska påverkas på ett negativt sätt och 

därför även göra personen mer mottaglig för infektioner är en 

intressant infallsvinkel för kommande forskning om elevers sömnvanor 

och prestationsförmåga i skolan. Förkortning av sömn kan dessutom 

innebära en försämring av prestationsförmågan och leda till att 

personen får svårt att koncentrera sig (Åkerstedt, 2001, s. 27-29). Vi kan 

också gissa att elever som lägger sig senare under helgen har svårare 

att koncentrera sig i skolan under måndagen. 

 

Trots att resultatet inte går djupare in i frågan som handlar om ifall 

eleverna brukar känna sig trötta under skoldagen eller inte är den ändå 

värd att lyfta fram i diskussionen. Eftersom resultatet från denna fråga 

inte kan mäta några samband mellan detta och elevernas sömnvanor. 

Däremot bör det uppmärksammas att nästan hälften av eleverna i 

denna studie, oavsett kön eller stadie, brukar känna sig trötta under 

skoldagen. En intressant skillnad är dock att det är större andel flickor 

på gymnasiet än på mellanstadiet som brukar känna sig trötta under 

skoldagen medan det bland pojkarna är tvärtom där det är en större 

andel av pojkarna på mellanstadiet än på gymnasiet. Orsaker till detta 

kan vara svårt att diskutera kring eftersom svarsalternativen inte givit 

möjlighet för eleverna att motivera sina svar, men eftersom 
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skillnaderna ändå finns och är tydliga kan denna fråga vara värd att 

forska vidare på.  

 

För att kunna se ett eventuellt samband mellan elevernas sömnvanor 

och upplevda prestationsförmåga presenterades i resultatet tre tabeller 

(tabell 3, tabell 4, tabell 5) där utgångspunkten var att först och främst 

dela in dem i de elever som sover mindre än 8 timmar per natt och de 

elever som sover minst 8 timmar per natt: ett med alla elever 

gemensamt, ett uppdelat på flickor och pojkar samt ett uppdelat på 

mellanstadiet och gymnasiet. 

 

Resultatet visar att det är en större andel av de elever som sover 

mindre än 8 timmar per natt som även angivit att de inte orkar 

koncentrera sig under hela skoldagen. Här finns ett synbart samband 

mellan elevernas sömnvanor och upplevda prestationsförmåga. Även 

om det också bland dem som sover minst 8 timmar natten innan 

skoldag finns de som inte orkar. Sömnvanor skulle kunna vara en av 

orsakerna till elevernas upplevelse av dålig koncentrationsförmåga. 

Även kostvanor och ointresse bör dock ses som troliga faktorer som 

påverkar elevernas prestationsförmåga. Här kan vi se ett samband med 

den forskning som visar på att otillräcklig sömn kan leda till att en 

person har svårt att koncentrera sig (Åkerstedt, 2001, s. 27-29). 

Resultatet går även i linje med den forskning som visat att för lite sömn 

kan innebära en minskning av uppfattningsförmågan och därav även 

koncentrationsförmågan (Fluchaire, 1985, s. 24-25). 

 

När eleverna delas in efter kön kan vi i resultatet se en skillnad mellan 

dem där det är en större andel flickor än pojkar, både bland dem som 

sover mindre än, eller minst, 8 timmar, som inte orkar koncentrera sig 

under hela skoldagen. Denna skillnad skulle dock kunna sättas i 

förhållande till den forskning presenterad både av Tallberg-Broman 

(2002, s. 162-163) och Niemivirta (2004, s. 59) som visat att flickor 

generellt skattar sin prestationsförmåga lägre än pojkar. Å andra sidan 

säger Andersson (2002, s.37-39) att flickor kan vara mer måna om att 

lägga sig tidigare på kvällen för att orka komma upp i rätt tid på 

morgonen och komma i tid till skolan. Om detta nu är fallet ter det sig 

konstigt att flickorna i denna studie inte orkar koncentrera sig hela 

skoldagen. Då det i båda grupperna (minst 8 timmars sömn och mindre 

än 8 timmars sömn) är flickorna som tenderar att ha svårast att 

koncentrera sig under skoldagen, frågar vi oss dock om de slutsatser 

Andersson presenterar kan sägas gälla eleverna i denna studie. 
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Dock kan skillnaden mellan könen helt enkelt vara ett resultat av att 

frågan ställdes på ett sådant sätt att den inte specificerades på enskilda 

ämnen, på samma sätt som i både Tallberg-Bromans och Niemivirtas 

rapporter. 

 

Vi kan även se en skillnad mellan de två åldersgrupperna i resultatet 

där det bland dem som sover mindre än 8 timmar, natten innan 

skoldag, är en större andel mellanstadieelever än gymnasieelever som 

oftast inte orkar koncentrera sig under hela skoldagen. Resultatet 

överensstämmer inte helt med Bergqvist Månssons (2002, s.36-37) 

studier som visar på att de flesta människor behöver 6-9 timmars sömn 

varje natt för att må bra och kunna prestera bra. Denna forskning visar 

nämligen även att 10-åringar i snitt sover 9-10 timmar och tonåringar 

behöver mer sömn än det. Gemzell och Herrström (2004, s.53) menar att 

ungdomars stora krav på inlärning också kräver att de sover mer. Om 

så är fallet, att gymnasieelever behöver mer sömn än 9-10 timmar per 

natt, borde de vara tröttare och ha svårare än mellanstadieeleverna att 

koncentrera sig – vilket alltså inte är fallet i denna studie. 

 

Orsaker till att många av eleverna i denna studie ändå inte orkar 

koncentrera sig hela dagen, trots sömnvanor som innefattar minst 8 

timmars sömn, kan också här bero på exempelvis dåliga kostvanor 

(Nordlund m.fl., 2004, s. 31-33). En annan orsak kan vara att de elever 

som inte orkar lägger sig senare än de borde för att kunna prestera som 

allra bäst, även om de får minst 8 timmars sömn – dessa elever kanske 

skulle behöva ännu mer sömn. 

 

Av de elever som oftast orkar koncentrera sig under hela skoldagen 

visar resultatet att det både bland elever på mellanstadiet och på 

gymnasiet är en större andel av eleverna som sover minst 8 timmar per 

natt och därför också har en längre nattsömn vilket kan vara en 

anledning till att de orkar hålla koncentrationen uppe under hela 

skoldagen. Detta stämmer överens med den forskning presenterad 

både av Bergqvist Månsson (2002, s.36-37) och Gemzell och Herrström 

(2004, s.53) som visar på att tillräcklig sömn också minskar riskerna för 

trötthet och koncentrationssvårigheter. 

 

Vi vill alltså säga att denna studie visar på vissa samband mellan 

sömnvanor och prestationsförmåga. Det är ändå en större andel elever 

som sover färre än 8 timmar och som inte orkar koncentrera sig under 
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hela skoldagen, än andel elever som sover 8 timmar eller mer och inte 

orkar, även om skillnaden är liten. Dessutom är det många av de elever 

som orkar koncentrera sig under hela skoldagen som har sovit minst 8 

timmar. 

 

6.1.3 Prestationsförmåga och M-E 

 
Morningness och eveningness, M-E, är både en viktig faktor i elevernas 

sömnvanor och när under dygnet de presterar som bäst (Andersson 

2001, s. 37-39). Denna studies resultat visar att det är de utpräglade 

morgonmänniskorna som till störst del orkar prestera bäst direkt på 

morgonen medan kvällsmänniskorna presterar bättre senare på 

förmiddagen/eftermiddagen. Detta stämmer överens med den 

forskning som presenterats av Nordlund m.fl. (2004, s. 100-101) och 

visat på att morgonmänniskor presterar bäst på morgonen, och klarar 

även av tyngre skolämnen under den perioden. Den visar även att 

kvällsmänniskor behöver längre tid på sig att komma igång på 

morgonen och därför även lättare hanterar ämnen som exempelvis bild 

eller eget val bättre under den tiden. 

 

Allt detta innebär en obalans som gör att det upplägg skolan har idag, 

med samma fasta tider genom så gott som hela skolgången, gör att det 

är många elever, framförallt kvällsmänniskorna, som inte klarar av 

lektionerna direkt på morgonen även är många elever, framförallt 

morgonmänniskorna, som inte orkar prestera bra senare på 

eftermiddagen. Även om det både finns forskning som visar på en 

tendens till att de flesta ungdomar är kvällsmänniskor och forskning 

som visar att fördelningen mellan de olika M-E-typerna är relativt jämn 

(Andersson 2001, s. 37-39) innebär det att det skolsystem vi har idag 

inte passar eleverna i denna studie. Man kan ställa sig frågan om 

systemet ens passar några elever i landet. Om mönstret ser ut på samma 

sätt, med trötta elever som inte orkar koncentrera sig under hela 

skoldagen, i alla landets skolor är svaret på den frågan nej. 

 

Faktum är att tiderna förändras, människan förändras och allt kan inte 

alltid vara som det alltid varit. För att ta exemplet med 

mediakonsumtion som en orsak till sent sänggående är det lätt att se 

media, tv, internet, dataspel, som något som hindrar eleverna från att 

sova. Men världen förändras, eleverna lever i en globaliserad värld och 

information - kunskap finns eleverna tillhanda närhelst de önskar den. 

Ska skolan då bara ge efter för elevernas vanor och sätta skoldagens 
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start efter dessa? Förskjuter man inte då bara problemet? Kommer inte 

eleverna då enbart gå och lägga sig en timme senare eftersom de ändå 

kliver upp en timme senare morgonen efter? 

 

6.1.4 Alternativ till en mer flexibel skoldag 

 

Frågorna är många men vi vill lyfta fram de exempel på lösningar som 

presenterats av Nordlund m.fl. (2004, s. 100-101) som innefattar flexibel 

start på skoldagen (samt förlängd tid på eftermiddagen för de elever 

som väljer att börja senare), frukost i skolan och till sist eget ämnesval 

på morgonen. 

 

Med en flexibel start på skoldagen menar vi att, istället för att eleverna 

ska anpassa sig efter skolan, anpassar sig skolan efter dem. Det skulle 

innebära att eleverna får en viss tid på morgonen, exempelvis mellan 

kl. 8.00-9.30 där de själva får bestämma när de vill komma. Under 

denna tid schemaläggs ett eget ämnesval där eleverna själva, utefter sin 

prestationsförmåga på morgonen, får bestämma vad de vill arbeta med. 

 

Detta skulle även innebära att de elever som väljer att börja senare efter 

skolans ordinarie slut får ta igen den tid de missade på morgonen. För 

de elever som på morgonen inte orkar ta itu med tyngre ämnen som 

exempelvis matematik istället får arbeta med dessa på eftermiddagen. 

På så sätt är det samma för alla elever, fast skolan är ändå anpassad 

efter elevernas biologiska mönster, M-E-typ. På detta sätt tror vi att 

elevernas resultat skulle kunna förbättras och alla skulle få möjlighet 

att anpassa sin skolgång efter sig själva. 

 

Även om det på många skolor skulle vara svårt att, rent ekonomiskt, 

erbjuda skolfrukost tror vi att ett sådant upplägg på skoldagen skulle 

kunna öka elevernas prestationsförmåga i skolan och även vara ett 

positivt komplement till skolans anpassning till elevernas M-E. 

 

Vi vill slutligen uppmärksamma de frågor i enkäten som i denna studie 

inte redovisats i resultatdelen. Även om resultatet från dessa frågor inte 

redovisats, då vi sett andra frågor som mer relevanta för att se 

eventuella samband mellan elevernas sömnvanor och upplevda 

prestationsförmåga, anser vi dem inte mindre viktiga och vi vill 

uppmana till fortsatt forskning även på de områden dessa frågor 

omfattar. Exempelvis kan flera utav frågorna ge en djupare förståelse 
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för sambanden mellan elevers sömnvanor och prestationsförmåga än 

vad denna studie redovisar. 

6.2 Diskussion av metodval 

 

I val av metod bestämdes att enkätundersökning skulle vara den metod 

som passade studien bäst och med facit i hand kan vi komma fram till 

att det var rätt väg att gå.  Sammanställningen i ett statistikprogram där 

varje elevs svar på de enskilda frågorna fördes in gjorde det lätt att 

mäta eventuella samband mellan elevernas svar. Detta var dock inte 

den första metoden vi använde och det las ner mycket tid på att i första 

hand sammanställa allt resultat för hand och sedan göra tabeller 

manuellt. Hade vi istället tagit hjälp av statistikprogrammet redan i det 

första skedet hade hela resultatet sammanställts på kortare tid och det 

hade även inte krävt så mycket extra arbete som det gjorde i det här 

fallet. 

 

När det bestämdes att det var en enkätstudie som skulle genomföras 

valdes kombinationen med intervjusamtal bort vilket i efterhand kunde 

ha gett en mer djupgående förståelse till elevernas svar på de olika 

frågorna. Istället för en kombination mellan enkäter och intervjuer gavs 

det en möjlighet att motivera sina svar på några av frågorna. Även om 

resultatet hade givit en mer detaljerad förståelse för elevernas svar vid 

en kombination av enkäter och intervjuer var det ändå ett bra val att på 

några av frågorna låta eleverna motivera sina svar. Utan dessa hade 

inte resultatet kunnat påvisa några orsaker till att eleverna exempelvis 

inte orkar koncentrera sig under hela skoldagen. 

 

I val av målgrupp var tanken att det skulle gå att jämföra mellan två 

olika åldersgrupper för att på så sätt kunna se eventuella skillnader och 

även kunna koppla detta till tidigare forskning om den förändring på 

sömnvanor som sker i takt med ungdomens utveckling. Detta har visat 

sig vara ett bra beslut eftersom vi med hjälp av resultatet kunnat mäta 

skillnader både mellan stadierna och mellan könen. 
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Att vi vid utformningen av enkäten använde oss av Horne och 

Östbergs MEQ-formulär har visat sig vara både positivt och till viss del 

negativt. Det är positivt i den mån att Horne och Östbergs formulär 

använts under en längre tid och även testats för att ge det resultat 

formuläret efterfrågar men även testats för att upprätthålla respektive 

studies reliabilitet och validitet. Däremot har det delvis varit negativt 

eftersom vi i förväg kunde ha valt bort frågor som exempelvis 

handlade om sömnvanor på helgerna eftersom det för denna studie är 

mer intressant att se till sömnvanorna under skolveckorna. 

 

Det faktum att det endast var två elever som valde att inte svara på 

enkäten alls visar på att vi valde rätt metod vid insamlingstillfället. Att 

eleverna fick fylla i enkäten på skoltid vid ett speciellt tillfälle bör ha 

hjälpt till att öka svarsfrekvensen. Hade vi istället valt att exempelvis 

använda ett elektroniskt formulär som fylls i via internet är det inte 

säkert att vi fått en lika stor andel besvarade enkäter. Däremot förekom 

bortfall på grund av ofullständigt svar eller val av fler än ett 

svarsalternativ på en fråga. Eventuellt kan det ha varit otydligheter i 

enkätens utformning som varit orsak till detta. 

 

Trots att studien inte är tillräckligt omfattande för att det ska gå att dra 

några generella slutsatser på hela populationen går det ändå att dra 

slutsatser utefter detta enskilda resultat i förhållande till gruppen 

informanter. Det var dock inte studiens syfte att generalisera på hela 

befolkningen utan tanken var att studiens resultat ska ge en inblick och 

förståelse i ämnet och även att den kan ligga till grund för mer 

djupgående forskning på området. 

 

Även de etiska forskningsprinciperna har upprätthållits eftersom alla 

föräldrar, även till dem som är myndiga, fått missivbrev utskickade i 

förväg och alla enskilda elever även fått ta del av dessa i form av 

missivbrev riktade till dem som elever och informanter. 
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BILAGA A: Missivbrev till föräldrar 

gymnasiet 
 

Hej! 
 

Vi heter Maria Gibson och Therése Strömbäck och är studenter på 

Lärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Maria läser för att 

bli gymnasielärare i svenska och religion medan Therese läser för att 

arbeta i förskola, förskoleklass och i skolans tidigare år. 

 

Maria hade också förra terminen praktik hos <Skolans namn>. Hon 

hade då <NN> som handledare och har träffat de flesta av eleverna som 

då gick i åk 1. 

 

Just nu håller vi tillsammans på att skriva vårt examensarbete, det är 

vår allra sista termin efter en lång och mycket givande utbildning. 

Arbetet kommer att handla om elevers sömnvanor och upplevda 

prestation i skolan. Vi tycker att det är ett väldigt intressant ämne som 

det inte finns speciellt mycket forskning kring sedan tidigare och därför 

känns det extra roligt att skriva om just detta. 

 

När arbetet är klart kommer dessutom andra lärare och blivande lärare 

att ta del utav arbetet och förhoppningsvis kommer resultaten vi får 

många elever tillgodo. 

 

För att genomföra studien skulle vi behöva lite hjälp från Er ungdom. 

Vi har skrivit ihop en enkätundersökning med frågor om elevernas 

sömnvanor och upplevelse av sin prestation i skolan. Frågorna handlar 

om allt från hur många timmar de sover varje natt till hur de själva 

upplever att det går i skolan. Enkäterna kommer att delas ut någon dag 

inom den närmaste veckan. 
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Elevernas svar kommer att vara helt anonyma – inga namn på elever, 

lärare, klasser eller ens skolans namn kommer att vara med i studien, 

det kommer alltså inte att gå att spåra vilken elev som svarat på vilken 

enkät. Den enda information vi kommer att ta med i redovisningen av 

studien är vilken typ av program eleven går, årskurs, ålder, kön samt 

skolans storlek och plats i Sverige. 

 

Studien kommer att läsas av våra handledare, examinatorer och 

kurskamrater. 

 

Om ni av någon anledning inte vill att Er ungdom deltar i studien är 

det bara för honom eller henne att inte svara på enkäten. 

 

Om Ni har några frågor så tveka inte att höra av Er: 

Maria: magi0401@student.miun.se 

Therése: thst0601@student.miun.se 

mailto:magi0401@student.miun.se
mailto:thst0601@student.miun.se
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BILAGA B: Missivbrev till elever 

gymnasiet – medföljde enkäten 
 

Hej! 
 

Vi heter Maria Gibson och Therése Strömbäck och är studenter på 

Lärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Maria läser för att 

bli gymnasielärare i svenska och religion medan Therese läser för att 

arbeta i förskola, förskoleklass och i skolans tidigare år. 

 

Just nu håller vi tillsammans på att skriva vårt examensarbete, det är 

vår allra sista termin efter en lång och mycket givande utbildning. 

Arbetet kommer att handla om elevers sömnvanor och upplevda 

prestation i skolan. Vi tycker att det är ett väldigt intressant ämne som 

det inte finns speciellt mycket forskning kring sedan tidigare och därför 

känns det extra roligt att skriva om just detta. 

 

När arbetet är klart kommer dessutom andra lärare och blivande lärare 

att ta del utav arbetet och förhoppningsvis kommer resultaten vi får 

många elever tillgodo. 

 

För att genomföra studien skulle vi behöva din hjälp med att svara på 

några frågor i en enkät. Vi har skrivit ihop ett antal frågor som handlar 

om dina sovvanor och din upplevelse i skolan. Frågorna handlar om 

allt från hur många timmar du sover varje natt till hur du själv 

upplever att det går i skolan. Enkäterna kommer att delas ut någon dag 

inom den närmaste veckan. 

 

Dina svar kommer att vara helt anonyma – varken ditt namn, lärarens 

namn, klassen du går i eller ens skolans namn kommer att vara med i 

studien, det kommer alltså inte att gå att spåra vad just du har svarat. 

Den enda information vi kommer att ta med i redovisningen av studien 

är vilken typ av program du går, årskurs, ålder, kön samt skolans 

storlek och plats i Sverige. 

 

Studien kommer att läsas av våra handledare, examinatorer och 

kurskamrater. 
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Enkäten är helt frivillig, den består av 22 frågor och bör inte ta mer än 

femton minuter att svara på. 

 

Om Ni har några frågor så tveka inte att höra av Er: 

Maria: magi0401@student.miun.se 

Therése: thst0601@student.miun.se  

 

Tack för din medverkan! 

mailto:magi0401@student.miun.se
mailto:thst0601@student.miun.se
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BILAGA C: Missivbrev till lärare åk 

4-6 

 

Hej! 
 

Vi heter Maria Gibson och Therése Strömbäck och är studenter på 

Lärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Maria läser för att 

bli gymnasielärare i svenska och religion medan Therese läser för att 

arbeta i förskola, förskoleklass och i skolans tidigare år. Therese har 

tidigare haft praktik i åk 4 under fyra veckor och hade då <NN> som 

handledare. 

 

Just nu håller vi tillsammans på att skriva vårt examensarbete, det är 

vår allra sista termin efter en lång och mycket givande utbildning. 

Arbetet kommer att handla om elevers sömnvanor och upplevda 

prestation i skolan. Vi tycker att det är ett väldigt intressant ämne som 

det inte finns speciellt mycket forskning kring sedan tidigare och därför 

känns det extra roligt att skriva om just detta. 

 

När arbetet är klart kommer dessutom andra lärare och blivande lärare 

att ta del utav arbetet och förhoppningsvis kommer resultaten vi får 

många elever tillgodo. 

 

För att genomföra studien skulle vi behöva Er hjälp. Vi skulle vilja att 

Ni först och främst skickar med eleverna bifogat missivbrev till sina 

föräldrar. Sedan skulle vi vilja att Ni delar ut denna enkät till Era 

elever, låter dem svara på frågorna och sedan lämnar de ifyllda 

enkäterna till <NN> så hämtar Therese upp dem personligen på skolan 

under v.40. 

 

Elevernas svar kommer att vara helt anonyma – inga namn på elever, 

lärare, klasser eller ens skolans namn kommer att vara med i studien, 

det kommer alltså inte att gå att spåra vilken elev som svarat på vilken 

enkät. Den enda information vi kommer att ta med i redovisningen av 

studien är elevens årskurs, ålder, kön samt skolans storlek och plats i 

Sverige. 

 

Studien kommer att läsas av våra handledare, examinatorer och 

kurskamrater. 
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Enkäten är helt frivillig, den består av 22 frågor och bör inte ta mer än 

trettio minuter att svara på. Vi har skrivit i elevernas brev att de gärna 

får be om hjälp om det är någon fråga de inte förstår och hoppas att det 

är okej med Er. 

 

Om Ni har några frågor så tveka inte att höra av Er: 

Maria: magi0401@student.miun.se 

Therése: thst0601@student.miun.se  

 

Tack för Er medverkan! 

mailto:magi0401@student.miun.se
mailto:thst0601@student.miun.se
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BILAGA D: Missivbrev till föräldrar 

åk 4-6 
 

Hej! 
 

Vi heter Maria Gibson och Therése Strömbäck och är studenter på 

Lärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Maria läser för att 

bli gymnasielärare i svenska och religion och Therese för att arbeta i 

förskola, förskoleklass och i skolans tidigare år. Therese har tidigare 

haft praktik i åk 4 under fyra veckor och hade då <NN> som 

handledare. 

 

Just nu håller vi tillsammans på att skriva vårt examensarbete, det är 

vår allra sista termin efter en lång och mycket givande utbildning. 

Arbetet kommer att handla om elevers sömnvanor och upplevda 

prestation i skolan. Vi tycker att det är ett väldigt intressant ämne som 

det inte finns speciellt mycket forskning kring sedan tidigare och därför 

känns det extra roligt att skriva om just detta. 

 

När arbetet är klart kommer dessutom andra lärare och blivande lärare 

att ta del utav arbetet och förhoppningsvis kommer resultaten vi får 

många elever tillgodo. 

 

För att genomföra studien skulle vi behöva lite hjälp från Ert barn. Vi 

har skrivit ihop en enkätundersökning med frågor om elevernas 

sovvanor och upplevelse i skolan. Frågorna handlar om allt från hur 

många timmar de sover varje natt till hur de själva upplever att det går 

i skolan. Enkäterna kommer att delas ut någon dag inom den närmaste 

veckan. 

 

Elevernas svar kommer att vara helt anonyma – inga namn på elever, 

lärare, klasser eller ens skolans namn kommer att vara med i studien, 

det kommer alltså inte att gå att spåra vilken elev som svarat på vilken 

enkät. Den enda information vi kommer att ta med i redovisningen av 

studien är vilken typ av program eleven går, årskurs, ålder, kön samt 

skolans storlek och plats i Sverige. 
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Studien kommer att läsas av våra handledare, examinatorer och 

kurskamrater. 

 

Om ni av någon anledning inte vill att Ert barn deltar i studien är det 

bara för honom eller henne att inte svara på enkäten. 

 

 

Om Ni har några frågor så tveka inte att höra av Er: 

Maria: magi0401@student.miun.se 

Therése: thst0601@student.miun.se 

 

mailto:magi0401@student.miun.se
mailto:thst0601@student.miun.se
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BILAGA E: Missivbrev till elever åk 

4-6 – medföljde enkäten 
 

Hej! 
 

Vi heter Maria Gibson och Therése Strömbäck och är studenter på 

Lärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Maria läser för att 

bli gymnasielärare och Therese för att arbeta i förskola, förskoleklass 

och i skolans tidigare år. Therese har haft praktik i åk 4 och hade då 

<NN> som handledare. 

 

Just nu håller vi tillsammans på att skriva vårt examensarbete som 

kommer att handla om elevers sömnvanor och upplevda prestation i 

skolan. Vi tycker att det är ett väldigt intressant ämne som det inte 

finns speciellt mycket forskning kring sedan tidigare och därför känns 

det extra roligt att skriva om just detta.  

 

För att genomföra studien skulle vi behöva din hjälp med att svara på 

några frågor i en enkät. Vi har skrivit ihop ett antal frågor som handlar 

om dina sovvanor och din upplevelse i skolan. Frågorna handlar om 

allt från hur många timmar du sover varje natt till hur du själv 

upplever att det går i skolan. Enkäterna kommer att delas ut någon dag 

inom den närmaste veckan. 

 

Dina svar kommer att vara helt anonyma – varken ditt namn, lärarens 

namn, klassen du går i eller ens skolans namn kommer att vara med i 

studien, det kommer alltså inte att gå att spåra vad just du har svarat. 

Den enda information vi kommer att ta med i redovisningen av studien 

är vilken typ av program du går, årskurs, ålder, kön samt skolans 

storlek och plats i Sverige. 

 

Studien kommer att läsas av våra handledare, examinatorer och 

kurskamrater. 

 

Enkäten är helt frivillig, den består av 22 frågor och bör inte ta mer än 

trettio minuter att svara på. 
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Är det någon fråga du tycker är svår att svara på kan du be din lärare 

om hjälp. 

 

Om Ni har några frågor så tveka inte att höra av Er: 

Maria: magi0401@student.miun.se 

Therése: thst0601@student.miun.se  

 

Tack för din medverkan! 

mailto:magi0401@student.miun.se
mailto:thst0601@student.miun.se
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BILAGA F: Enkät gymnasiet 

 
Jag är: Tjej Kille 

 

Ålder: ______________ 

 

Årskurs: ____________ 

 

Program: ____________ 

 

1. Vilken tid brukar du oftast gå och lägga dig när du ska till skolan 

dagen efter? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 Annan 

tid 

 

2. Vilken tid brukar du oftast kliva upp när du ska till skolan? Ringa in 

det alternativ som passar bäst. 

 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Annan 

tid 

 

3. Vilken tid brukar du oftast gå och lägga dig på kvällen när du är ledig 

dagen efter? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 Annan 

tid 

 

4. Vilken tid brukar du oftast kliva upp på morgonen när du är ledig? 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Annan 

tid 

 

5. Hur många timmar sover du i snitt per natt? 

 

4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Annan 

tid 

 

6. Hur lång brukar det på ett ungefär ta för dig att somna när du gått och 

lagt dig? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

5-10 min 10-15 min 15-20 min 20-25 min 25-30 min Längre än 30 min 
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7. Brukar du vakna under natten? Ringa in det alternativ som passar 

bäst. 

 

Ja Nej Ibland 

 

8. Brukar du känna dig trött under skoldagen? Ringa in det alternativ 

som passar bäst. 

 

Ja Nej Ibland 

 

Om ja: Ungefär vilken tid brukar du känna dig trött? ______________ 

 

 

9. Om du fick bestämma helt själv, när skulle du då välja att kliva upp på 

morgonen? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Annan 

tid 

 

10. Om du fick bestämma helt själv, när skulle du då vilja gå och lägga dig 

på kvällen? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 Annan 

tid 

 

11. Vilken tid på kvällen brukar du känna dig trött och behöva gå och 

lägga dig? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 Annan 

tid 

 

12. Om du fick utgå helt ifrån dig själv och den tid då du känner att du 

orkar allra mest, när skulle du då helst ha ett stort prov schemalagt? 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Annan tid 

 

13. Om du fick utgå helt efter dig själv och vad som passar din 

prestationsförmåga bäst, när skulle du helst ha 2 timmars idrott och hälsa 

schemalagt? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Annan tid 

 

14. Tänk dig att du själv fick planera din skoldag. Vilka tider skulle du då 

välja? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
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8-13 9-14 10-15 11-16 12-17 13-18  Annan 

tid 

 

Motivera ditt svar: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

15. När under skoldagen brukar du känna dig som piggast? Ringa in det 

alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Annan tid 

 

16. Orkar du oftast koncentrera dig under en hel lektion i skolan? Ringa 

in det alternativ som passar bäst. 

 

Ja Nej 

 

Om ja, varför tror du att det är så? 

_______________________________________________ 

 

Om nej, varför tror du att det är så? 

______________________________________________ 

 

17. Orkar du oftast koncentrera dig under hela skoldagen? Ringa in det 

alternativ som passar bäst. 

 

Ja Nej 

 

Om ja, varför tror du att det är så? 

_______________________________________________ 

 

Om nej, varför tror du att det är så? 

_______________________________________________ 

 

18. När under skoldagen känner du att du orkar mest på lektionerna? 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18  

 

19. När under skoldagen känner du att du orkar minst på lektionerna? 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18  

 

20. Känner du att du jobbar bättre eller sämre i skolan om du lägger dig 

tidigt kvällen innan? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
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Bättre Sämre 

 

21. Känner du att du jobbar bättre eller sämre i skolan om du lägger dig 

sent kvällen innan? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

Bättre Sämre 

 

22. Av dessa alternativ, vilket tycker du passar bäst in på dig själv? Ringa 

in det alternativ som passar bäst. 

 

Morgonmänniska Kvällsmänniska Inget/Neutral 
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BILAGA G: Enkät årskurs 4-6 

 
Jag är: Tjej Kille 

 

Ålder: ______________ 

 

Årskurs: ____________ 

 

1. Vilken tid brukar du oftast gå och lägga dig när du ska till skolan 

dagen efter? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 Annan 

tid 

 

2. Vilken tid brukar du oftast kliva upp när du ska till skolan? Ringa 

in det alternativ som passar bäst. 

 

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Annan 

tid 

 

3. Vilken tid brukar du oftast gå och lägga dig på kvällen när du är 

ledig dagen efter (exempelvis helg eller lov)? Ringa in det alternativ 

som passar bäst. 

 

20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 01-02 Annan 

tid 

 

4. Vilken tid brukar du oftast kliva upp på morgonen när du är ledig 

(exempelvis helg eller lov)? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Annan 

tid 

 

5. Ungefär hur många timmar brukar du sova varje natt? 

 

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Annan 

tid 
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6. Hur lång brukar det på ett ungefär ta för dig att somna när du gått 

och lagt dig? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

5-10 min 10-15 min 15-20 min 20-25 min 25-30 min Längre än 30 min 

 

7. Brukar du vakna under natten? Ringa in det alternativ som passar 

bäst. 

 

Ja Nej Ibland 

 

8. Brukar du känna dig trött under skoldagen? Ringa in det alternativ 

som passar bäst. 

 

Ja Nej Ibland 

 

Om ja: Ungefär vilken tid brukar du känna dig trött? ______________ 

 

9. Om du fick bestämma helt själv, när skulle du då välja att kliva 

upp på morgonen? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Annan 

tid 

 

10. Om du fick bestämma helt själv, när skulle du då vilja gå och 

lägga dig på kvällen? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 Annan 

tid 

 

11. Vilken tid på kvällen brukar du känna dig trött och behöva gå och 

lägga dig? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-01 Annan 

tid 

 

12. Om du fick utgå helt ifrån dig själv och den tid då du känner att 

du orkar allra mest, när skulle du då helst ha ett stort prov 

schemalagt? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Annan tid 
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13. Om du fick utgå helt efter dig själv och när du är som piggast och 

orkar allra mest, när skulle du helst ha 2 timmars idrott och hälsa 

schemalagt? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Annan tid 

 

14. Tänk dig att du själv fick planera vilka tider du ska gå i skolan. 

Vilka tider skulle du då välja? Ringa in det alternativ som passar 

bäst. 

 

8-13 9-14 10-15 11-16 12-17 13-18  Annan 

tid 

 

Varför valde du den 

tiden?_________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

15. När under skoldagen brukar du känna dig som piggast? Ringa in 

det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Annan tid 

 

16. Orkar du oftast koncentrera dig under en hel lektion i skolan? 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

Ja Nej 

 

Om ja, varför tror du att det är så? 

_______________________________________________ 

 

Om nej, varför tror du att det är så? 

______________________________________________ 

 

17. Orkar du oftast koncentrera dig under hela skoldagen? Ringa in 

det alternativ som passar bäst. 

 

Ja Nej 

 

Om ja, varför tror du att det är så? 

_______________________________________________ 
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Om nej, varför tror du att det är så? 

______________________________________________ 

 

18. När under skoldagen känner du att du orkar mest på lektionerna? 

Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 

 

19. När under skoldagen känner du att du orkar minst på 

lektionerna? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

8-11 10-12 12-14 14-16 16-18 

 
20. Känner du att du jobbar bättre eller sämre i skolan om du lägger dig 

tidigt kvällen innan? Ringa in det alternativ som passar bäst. 

 

Bättre Sämre 

 

21. Känner du att du jobbar bättre eller sämre i skolan om du lägger dig 

sent kvällen innan? Ringa in det svar som alternativ bäst. 

 

Bättre Sämre 

 

22. Av dessa alternativ, vilket tycker du passar bäst in på dig själv? Ringa 

in det alternativ som passar bäst. 

 

Morgonmänniska Kvällsmänniska Inget/Neutral 


