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Sammanfattning 

Sömn är en väsentlig del för en god hälsa och goda sömnvanor ger positiva effekter på 

inlärning. Syftet med denna undersökning är att kartlägga vilka tankar och uppfattningar 

elever i årskurs 6 har om sömn och dess betydelse för hälsa och prestation i skolan. Målet är 

att synliggöra dessa tankar och ge pedagoger möjlighet att planera undervisningen inom 

området utifrån rätt utgångsläge och på rätt nivå. Metoden som använts är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer där tolv elever i årskurs 6 deltagit. Resultaten visar att 

majoriteten vet hur länge en tolvåring behöver sova för att må bra men menar att många får 

otillräckligt med sömn på grund av lockelser från digitala medier. De har uppfattningen att vi 

sover på grund av att kroppen måste samla energi och att hjärnan måste vila. Det visar sig att 

de har god förståelse för att för lite sömn kan påverka skolprestationen negativt men vet inte 

att dåliga sömnvanor kan ge negativa effekter på den fysiska hälsan.  

 

Nyckelord: Skolprestation, sömnens hälsoeffekter, sömnvanor, tolvåringar.  

 

 

 

Abstract 

Sleep has a substantial effect on health status where good sleeping habits proves positive on 

learning. The aim of the present study was to map the views and perceptions of sleep and its 

effects on health and school performance on 12-year olds. The goal is to visualize these views 

to give teachers the possibility to better plan the education in concordance with the students’ 

abilities. The study is based on qualitative semi-structured interviews where 12 students aged 

12 have partaken. The results show that while the majority of children interviewed know how 

long they need to sleep for optimal performance but many think that they are not sleeping 

sufficiently due to temptation from digital media. The children have the perception that we 

need to sleep to gather energy and for the brain to rest. In agreement with this, they are aware 

that too little sleep can impact school performance in a negative way. However, they are 

unaware that bad sleeping habits can have a negative impact also on the physical health. 

 

Key words: School performance, sleep-derived health effects, sleeping habits, 12-year olds. 
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Inledning 

Globalt och i Sverige är övervikt och fetma ett växande folkhälsoproblem. I många andra 

avseenden har dock hälsoläget bland barn och ungdomar i Sverige förbättrats det senaste 

decenniet (Stockholms läns landsting, 2008). Undersökningar har visat att sömn, likt mat och 

träning, är en väsentlig del för en god hälsa. Inte bara hjärnan påverkas utan även resten av 

kroppen genom att till exempel immunförvaret försämras och infektionskänsligheten ökar 

vilket gör att sjukdomsrisken ökar vid dålig sömn (Höjer, 2008). Till exempel så finns det 

forskning som visar att män som sover mindre än sex timmar per natt löper högre risk att 

drabbas av metabolt syndrom vilket är det starka sambandet mellan fetma (framförallt 

bukfetma) diabetes och högt blodtryck. Även risken för hyperglykemi ökar vilket ger förhöjda 

blodsockernivåer i blodet (Wu M., Yang, Wu J., Wang, & Lu, 2012).  

Forskare har inte helt kunnat fastställa varför vi sover men en definition av sömn är: ”Sömnen 

är ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande och avsevärt sänkt mottaglighet för signaler 

från omvärlden” (Åkerstedt, 2001, s.9). Den dominerande teorin gällande varför vi sover är att 

efter en dag fylld med intryck ger sömnen hjärnan och det centrala nervsystemet tid för 

återhämtning. Hjärnan får tillfälle att bygga upp det som rivits ner under dagens aktiviteter 

och på så vis förstärka minnen och lärdomar och dämpa oväsentliga intryck. (Åkerstedt, 

2001). Denna process kan också beskrivas som att hjärnan skapar minnen genom att bilda nya 

kopplingar mellan nervcellerna. Sömnen kan då vara hjärnans sätt att bearbeta dessa kontakter 

genom att stärka några och göra några svagare (Stickgold, Hobson, Fosse R. & Fosse M., 

2001). Minnet av det man lärt sig under dagen förstärks men det är inte möjligt att lära sig 

något nytt medan man sover (Bergqvist, 2002). 

I likhet med att det finns en koppling mellan sömn och hälsa finns det också ett ömsesidigt 

beroende mellan sömn och inlärning. Drömmarna har en sorts rensande och organiserande 

effekt hos den som sover och gör så att den som drömmer har lättare att minnas och lära sig 

saker (Gemzell och Herrström, 2004). En undersökning visar att samma område i hjärnan som 

är aktivt under en inlärningsperiod under dagen också kan vara aktivt under REM-sömnen 

följande natt. REM-sömnen, också kallad drömstadiet, är ett av fem sömnstadier vilken spelar 

en kritisk roll vid inlärning då nervcellernas kopplingar förstärks genom återaktivering. Detta 

gäller speciellt om hjärnan under inlärningsperioden upptäckt en struktur i materialet 

(Stickgold m fl, 2001).  

Sömnen uppträder alltså med ett regelbundet mönster och kan delas in i fem olika cykler. 

Cykel ett innefattar själva insomnandet och under denna tid är man ena stunden vaken och 

andra sovande vilket ger ett lättväckt tillstånd. Andning, puls och hjärtrytm blir lugnare och 

hjärnans aktivitet sjunker (Bergqvist, 2002). Efter cykel ett går kroppen ner i en stabilare 

sömn där hjärtat lugnar ner sig ytterligare och man blir mer svårväckt. Detta sömnstadium 

pågår 10-20 minuter och leder slutligen ner till cykel tre och fyra som båda kallas djupsömn. 

Här är man mycket svårväckt och om man skulle vakna känns kroppen och hjärnan väldigt 

seg. Barn har mer djupsömn än vuxna men den pågår ungefär 15-40 minuter innan den aktiva 

REM-sömnen påbörjas. REM-sömnen kan ses både som djup och lätt sömn. Djup på grund av 

att kroppens muskler är väldigt avslappnade och kroppstemperatur, andning och hjärtfrekvens 
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är mer djupgående än i den tidigare sömnen. Det är dock i denna del av sömncykeln som 

hjärnan är mest aktiv och drömmarna kommer till oss. Man är relativt lättväckt och denna del 

av cykeln pågår cirka 90 minuter innan andningen blir oroligare, blodtrycket och 

hjärtfrekvensen ökar och slutligen går kroppen tillbaka till en lättare sömn och sömncykeln 

börjar om. Sover en person i sju till åtta timmar genomgår den fyra eller fem cykler och för 

varje nytt varv blir sömnen mindre djup och drömmarna längre (Dahl & Lewin, 2002).  

Sömnbehovet för en människa varierar med åldern. En ettåring sover i genomsnitt 14 timmar 

per dygn, en treåring 12 timmar, en nioåring 9-11 timmar och en vuxen 7-8 timmar (Dahl & 

Lewin, 2002). Under tonåren stiger sömnbehovet på grund av den hormonomställning som 

sker i kroppen och under denna tid behöver kroppen 8-10 timmars sömn per natt. Det har 

dock visat sig att 50 % av elever i årskurs nio sover mindre än sju timmar per natt (Höjer, 

2008). Otillräcklig sömn kan leda till att barn får svårt att utföra intellektuella aktiviteter och 

presterar på så vis sämre i sitt skolarbete. De kan också få sämre koncentrationsförmåga och 

lättare bli sjuka vilket innebär att de missar mer i skolan och hamnar efter sina klasskamrater 

(Höjer, 2008). Resultatet av en undersökning visade att mindre än nio timmars sömn och 

oregelbundna sömnvanor påverkar skolprestationen genom att påvisa sämre prestation hos 

elever som sov färre timmar och som uppvisade olämpliga sömnvanor (Cladellas, Chamarro, 

Badia, Oberst & Carbonell, 2011). Att barn och ungdomar får otillräckligt med sömn beror på 

att det uppstår en krock mellan det biologiska sömnbehovet och det sociala sammanhanget. I 

tonåren ökar önskan att vara uppe sent på kvällen för att delta i vuxenlika aktiviteter. Det 

finns också ett stort utbud av stimulerande och uppiggande sysselsättningar som till exempel 

tv och dator vilket gör det mer attraktivt att stanna uppe sent. Samtidigt är det i tonåren som 

de flesta får förtroendet att själva bestämma när de ska gå och lägga sig (Dahl & Lewin, 

2002).  

En studie om barns sömn, tv och datorvanor visar att elever i årskurs 6 sover i genomsnitt 9 

timmar och 40 minuter. Elever som sover under genomsnittet är oftare tröttare i skolan än de 

med sovtid över genomsnittet. 31 % av pojkarna upplever ofta trötthet i skolan medan 18 % 

av flickorna har samma upplevelse. Cirka 16 % upplever att de får otillräckligt med sömn 

(Garmy, 2011). En liknande studie visar att 65 % av flickorna och 61 % av pojkarna i 

mellanstadiet sover mer än nio timmar per natt vilket anses tillräckligt i den åldern. Av de 

som sover mindre än åtta timmar per natt orkar cirka 74 % inte koncentrera sig en hel skoldag 

(Gibson & Strömbäck, 2009).  

Enligt det centrala innehållet för biologi i läroplanen för grundskolan står det att 

undervisningen för årskurs 4-6 ska behandla ”hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av 

sömn” (Skolverket, 2011, s.113). Vilken kunskap barn och ungdomar har inom detta område 

finns det väldigt lite forskning om och syftet med detta arbete är därför att undersöka vilka 

tankar och uppfattningar som finns bland elever i årskurs sex om sömnens betydelse för hälsa 

och inlärning. Genom att synliggöra dessa tankar kan pedagoger underlätta inlärningen genom 

att planera undervisningen utifrån rätt utgångsläge och på så sätt öka förståelsen för 

kopplingen mellan sömn, hälsa och prestation i skolan. Med denna förståelse har eleverna 

större möjlighet att lära känna sin kropp och veta vad den behöver för att må bra och lyckas i 

både skolan och med diverse fritidsaktiviteter.  
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Frågeställningar: 

 Vad har elever i årskurs 6 för uppfattningar om sömnvanor och deras betydelse för 

välmående och prestation i skolan? 

 Kan man se några skillnader i uppfattningar mellan pojkar och flickor? 

 

Metod 

Urval 

Denna studie grundar sig på intervjuer med tolv stycken slumpmässigt utvalda elever i årskurs 

6, sex stycken flickor och sex stycken pojkar. Anledningen till att jag valde elever i årskurs 6 

var för att det ökar chansen att de bearbetat aktuellt centralt innehåll i läroplanen. Den skola 

som valdes är en centralt belägen skola i en medelstor kommun i Mellansverige.  

Utifrån forskningsetiska principer skickade jag ut samtyckebrev (se bilaga 1) till alla föräldrar 

i de aktuella klasserna, totalt 76 stycken brev, där de fick ta ställning till om deras barn fick 

lov att deltaga i en intervju eller inte. I samtyckebrevet informerades de om undersökningens 

syfte och att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna är anonyma. Jag fick in positivt svar 

från 27 föräldrar vilket medför ett bortfall på 49 stycken varav fyra stycken tackade nej till 

deltagande och resterande lämnade inte tillbaka brevet. Av de 27 elever som fått godkännande 

att delta i undersökningen valde jag slumpvis ut tolv stycken. Även barnen blev informerade 

om att deltagandet var frivilligt och att svaren skulle vara anonyma.  

 

Datainsamling 

Jag har gjort kvalitativa, semistrukturerade intervjuer vilket enligt Johansson och Svedner 

(2010) är en bra metod för att nå elevers uppfattningar. Metoden innebär att vissa frågor var 

förberedda inför intervjutillfället och utifrån elevernas svar ställdes sedan följdfrågor av 

typen; Varför? På vilket sätt? Hur tänker du då? Kan du förklara mer?. Avsikten med 

följdfrågorna var att ge mer djup i elevernas svar och på så sätt nå fler tankar och 

uppfattningar. En nyckel för att nå ett bra resultat är att frågorna anpassas efter 

intervjupersonen så att denne får chansen att delge alla sina tankar inom området (Johansson 

& Svedner, 2010). Barnen intervjuades en åt gången i ett enskilt rum och dokumentation 

skedde genom ljudinspelning. 

De förberedda frågorna inför intervjutillfället var följande: 

1. Hur länge tror du att en tolvåring sover natten före en skoldag? Tror du att han/hon 

känner sig pigg eller trött då? 

2. Tror du att det spelar någon roll hur länge man sover?  

3. Hur länge tror du att en tolvåring behöver sova för att må bra?  

4. Hur mår kroppen när man sovit väldigt lite?  
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5. Vad tror du det är som händer i kroppen när vi sover? 

6. Hur tror du att skolarbetet påverkas om man går och lägger sig sent på kvällen?  

 

Procedur 

Två veckor före intervjutillfället kontaktades lärarna i årskurs 6 på aktuell skola via e-post där 

de tillfrågades om de var intresserade av att medverka. Samtyckebrevet bifogades och lärarna 

ombads dela ut detta till samtliga elever i sina klasser. I samråd med lärarna valdes en 

intervjudag och vid ankomst till skolan fanns 27 stycken samtyckebrev med positivt svar, 14 

stycken från flickor och 13 stycken från pojkar. Av dessa valdes tolv slumpvis ut för intervju 

genom att lapparna sorterades efter kön i två högar och från dessa högar drogs sedan sex 

stycken lappar från varje. Dessa tolv tillfrågades personligen om de ville delta i en intervju 

och de fick sedan följa med en och en till ett avskilt rum i närheten av sitt klassrum där 

intervjuerna genomfördes sittandes vid ett bord. Dokumentation skedde enbart genom 

ljudinspelning för att allt fokus skulle kunna riktas mot eleven. De förberedda frågorna 

ställdes en i taget följt av spontana följdfrågor för att fördjupa elevernas resonemang vilket 

gör att frågorna kan variera från intervju till intervju. När intervjun avslutades tackades eleven 

för sitt medverkande och denne fick sedan återvända till ordinarie undervisning.  

 

Databearbetningsmetoder 

Intervjuerna transkriberades och dess data kategoriserades utifrån inriktning på elevernas 

uppfattning om tolvåringars sömnvanor och sömnbehov och deras tankar om vilka faktorer 

som påverkas av sömn. Jag identifierade följande kategorier med avseende på vilka faktorer 

som påverkas av sömn: Ork, koncentration, minne, humör, hjärta, matsmältning, hjärna, 

energi, tillväxt och huvudvärk.  

 

Resultat 

Tolv elever har intervjuats för att få svar på frågeställningarna: 

 Vad har elever i årskurs 6 för uppfattningar om sömnvanor och deras betydelse för 

välmående och prestation i skolan? 

 Kan man se några skillnader i uppfattningar mellan pojkar och flickor? 

Nedan redovisas en sammanställning av de resultat som de tolv intervjuerna visat. I tabellerna 

är de intervjuade pojkarna betecknade med P och flickorna med F. Vid citat är den som 

intervjuar betecknad med I och den som blir intervjuad med E.  

Som framgår i diagram 1 har elever i årskurs 6 uppfattningen att en tolvåring sover mellan 

åtta och tio timmar natten före en skoldag. Pojkar tenderar att tro att tolvåringar sover längre 

än vad flickor tror. Hälften av flickorna tror att en tolvåring sover åtta timmar natten före en 

skoldag medan fem av sex pojkar tror att en tolvåring sover nio eller tio timmar.  
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Sju av tolv elever, tre flickor och fyra pojkar, tror att en tolvåring känner trötthet efter en 

normal natts sömn. Tre elever tror att man känner sig pigg och två uppger att det beror på 

vilken sorts person man är.  

 

 

 

Huvudparten av eleverna, nämligen 76 %, tror att en tolvåring behöver sova nio till elva 

timmar för att må bra (se diagram 2). I detta tidsintervall dominerar tio timmar då en tredjedel 

av eleverna anger detta svar. Pojkar tror att en tolvåring behöver fler timmars sömn för att må 

bra än vad flickorna tror. Hälften av flickorna tror att åtta till nio timmar är lagom för en 

tolvåring att sova medan fem av sex pojkar tror att en tolvåring behöver tio timmar eller mer 

för att må bra.  

 

 

 

8 tim 
33% 

9 tim 
42% 

10 tim 
25% 

Hur länge tror  du att en 12-åring sover natten 

före en skoldag? 

8 tim 
8% 

9 tim 
25% 

10 tim 
34% 

11 tim 
17% 

12 tim 
8% vet ej 

8% 

Hur länge tror du att en 12-åring behöver 

sova för att må bra? 

Diagram 1: Fördelning av hur länge elever i årskurs 6 tror att en 

tolvåring sover natten före en skoldag. 

 

Diagram 2: Fördelning av hur länge elever i årskurs 6 tror att en 

tolvåring behöver sova för att må bra. 
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Genom att jämföra svaren på frågorna "Hur länge tror du att en tolvåring sover natten före en 

skoldag?" och "Hur länge tror du att en tolvåring behöver sova för att må bra?" kan man se att 

sju av tolv elever tror att tolvåringar sover mindre än vad de behöver för att må bra. Vid 

följdfrågan varför barnet tror att en tolvåring sover för lite uppger två att tolvåringar sover för 

lite på grund av att de vill se ett speciellt tv-program eller surfa på internet. Av resterande fem 

elever anger fyra stycken samma antal timmar på båda frågorna och tror därmed att 

tolvåringar får tillräckligt med sömn.  

 

 

Dåliga sömnvanor 
påverkar skolarbetet 
genom: P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 Totalt  

Mindre ork X X X X X X X X   X     9 

Sämre koncentration X       X   X   X   X X 6 

Sämre minne X     X           X     3 

 

Övervägande del av eleverna, alla pojkar och hälften av flickorna, har uppfattningen att en 

dålig natts sömn påverkar skolarbetet genom att man inte orkar genomföra de givna 

uppgifterna (se tabell 1). En elev uttrycker detta med orden ”Man orkar inte jobba som man 

ska” medan en annan säger ”Kroppen behöver mycket sömn för att orka jobba hela dagen”.  

Att dålig sömn påverkar koncentration uppger fyra flickor och två pojkar. Följande två 

intervjuexempel visar detta: 

I: Hur tror du att man jobbar i skolan om man går och lägger sig väldigt sent? 

E: Inte så bra för man är ju trött och då fokuserar man inte lika bra.  

I: Hur jobbar man i skolan om man sovit väldigt lite? 

E: Sämre. 

I: På vilket sätt jobbar man sämre? 

E: Man kan inte koncentrera sig. Hjärnan blir trött eftersom den inte har vilat tillräckligt. 

Det senare exemplet visar att koncentration kopplas ihop med att hjärnan vilar när vi sover. 

Totalt gör fyra elever denna koppling, två pojkar och två flickor.  

Tre av tolv elever kopplar ihop sömn med minne och menar att en dålig natts sömn kan göra 

så att vi minns sämre. En elev säger ”Om hjärnan är trött raderas minnen eller vad man ska 

säga” och en annan ”Om man är trött och hjärnan inte har vilat tillräckligt kanske man inte 

kommer ihåg allt”.  

 

 

  

Tabell 1: Faktorer i skolarbetet som elever i årskurs 6 tror påverkas av sömn. 
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Kroppsliga faktorer som 
påverkas av sömn: P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 Totalt  

Humör X         X           X 3 

Hjärtat X     X                 2 

Matsmältning X                       1 

Hjärnan X X X X X X X X X X     10 

Tillväxt       X         X X X   4 

Huvudvärk                 X       1 

Energi X X X   X   X X X X X X 10 

 

Majoriteten av de flickor och pojkar som blivit intervjuade, cirka 83 %, har uppfattningen att 

en av anledningarna till att vi behöver sova är att hjärnan kräver vila efter dagens arbete. Lika 

stor andel anger att vi behöver sova för att samla energi inför vår vakna tid. Åtta av tolv elever 

uppger båda dessa faktorer (se tabell 2). Följande två exempel är representativa för de svar 

eleverna ger: 

I: Vad tror du händer i kroppen när vi sover? 

E: Kroppen samlar energi när vi sover och hjärnan får lugna ner sig. 

I: Varför behöver vi sova? 

E: För att få energi och vila hjärnan.  

Hälften av flickorna och en pojke tror att kroppens tillväxt sker när vi sover. En säger att 

”Man måste sova för att vila och växa” medan en annan menar att det är under sömnen som 

hår och naglar växer.  

Att sömnen påverkar humöret tror en fjärdedel av eleverna i undersökningen. Två exempel på 

hur eleverna uttrycker detta är: ”Om man är trött så blir man grinig” och ”Om jag sover lite så 

blir jag inte så glad”.  

Tabell 2 visar att det finns tre svar som endast en sjättedel eller mindre av eleverna har svarat. 

Två elever i undersökningen, båda pojkar, besitter kunskap om att hjärtat saktar ner när vi 

sover och anger detta som en orsak till att sömnen är betydelsefull. Den ena menar att hjärtat 

kan må dåligt om vi sover för lite eftersom det inte hinner vila upp sig ordentligt efter att ha 

pumpat på i hög fart en hel dag. Det finns också en elev som nämner huvudvärk som en 

påföljd av för lite sömn och en elev som menar att en sak som händer i kroppen när vi sover 

är att ”maten smälts ner”.   

Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att majoriteten av elever i årskurs 6 

har uppfattningen att tolvåringar sover mindre än vad de behöver för att må bra. De tror att 

anledningen till att vi sover är att kroppen måste samla energi och att hjärnan måste vila efter 

dagens aktiviteter. Vad gäller prestation i skolan tror 75 % att man har mindre ork till 

skolarbete om man sovit dåligt natten före och hälften uppger att dåliga sömnvanor kan 

påverka koncentrationsförmågan negativt. Skillnaden mellan pojkar och flickor är att pojkar 

Tabell 2: Kroppsliga faktorer som elever i årskurs 6 tror påverkas av sömn. 

 



 
 

9 
 

har uppfattningen att tolvåringar sover mer och har ett större sömnbehov än vad flickor tror. 

Svaren skiljer sig också lite vad gällande koncentration och tillväxt då detta är faktorer som 

fler flickor än pojkar nämner.  

 

Diskussion 

En nioårings sömnbehov ligger mellan nio och elva timmar medan en tonåring behöver sova 

cirka åtta till tio timmar (Dahl & Lewin, 2002). Merparten av eleverna som har intervjuats tror 

att tolvåringar behöver sova runt tio timmar för att må bra vilket alltså är ett resultat i linje 

med tidigare forskning. Sju av tolv tror dock att de flesta tolvåringar sover mindre än tio 

timmar och därmed inte tillräckligt för att må bra. Enligt Garmy (2011) upplever 16 % i en 

studie med elever i årskurs 6 att de får otillräckligt med sömn vilket alltså är en mycket lägre 

siffra.  50 % av flickorna och 66 % av pojkarna i denna undersökning uppger även att de tror 

att en tolvåring känner trötthet efter en normal natts sömn vilket kan jämföras med Garmy 

(2011) som visar att 18 % av flickorna och 31 % av pojkarna upplever trötthet i skolan. Det 

visar sig alltså att eleverna i denna studie har uppfattningen att en större andel tolvåringar får 

otillräckligt med sömn och att fler känner trötthet än vad tidigare forskning visat. Orsaken kan 

vara att eleverna i denna undersökning har fått svara utifrån vilka sömnvanor tolvåringar i 

allmänhet har istället för att svara utifrån sig själva. De har då ingen anledning att försköna 

sina svar för att framstå bättre och kan då svara mer sanningsenligt.  

Resultatet visar att det finns en uppfattning om att otillräcklig sömn beror på lockelser från 

digitala medier. Att det biologiska sömnbehovet krockar med den sociala omgivningen är 

något som Dahl & Lewin (2002) också tar upp. De menar att äldre barn och ungdomar vill 

övergå till vuxna rutiner och stannar uppe sent på kvällen för att se på tv eller sitta vid datorn.  

Forskning har visat att mindre än nio timmars sömn ger sämre prestationsförmåga i skolan 

(Cladellas, 2011). Nio av tolv elever i denna undersökning menar att man efter en natt med 

lite sömn inte orkar utföra arbetsuppgifterna i skolan vilket visar att de har förståelse för att 

för lite sömn påverkar prestationen negativt. Hälften av eleverna säger också att 

koncentrationsförmågan försämras av dålig sömn vilket även Höjer (2008) nämner som en 

konsekvens i sin bok Uppdrag hälsa.  

Ett intressant resultat från undersökningen är att tre elever nämner ett samband mellan sömn 

och minne. De menar att dålig sömn gör att de inte kommer ihåg saker de lärt sig och att detta 

kan motverkas om de istället sover tillräckligt. Tidigare studier visar att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan sömn och inlärning och att den som drömmer har lättare att 

minnas och lära sig saker (Gemzell & Herrström, 2004). Stickgold m.fl. (2001) visar att det 

område som varit aktivt under en inlärningsprocess också kan vara aktivt under REM-sömnen 

vilket betyder att hjärnan bearbetar nya kopplingar mellan nervceller och att minnen förstärks.  

Majoriteten av de intervjuade eleverna i årskurs 6 i min undersökning tror att anledningen till 

att vi sover är att hjärnan behöver vila och att kroppen behöver samla energi. Resultatet stöds 
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av den dominerande teorin inom forskningsvärlden som menar att sömnen är till för att ge 

hjärnan och det centrala nervsystemet tid för återhämtning (Åkerstedt, 2001).  

Att två elever nämner att hjärtat kan må dåligt om man sover för lite tror jag har att göra med 

att de läst eller hört att kroppen under sömnen saktar ner hjärtrytmen, andningen och pulsen. 

De tror därför att hjärtat behöver denna vila för att må bra. Det finns dock inget som stödjer 

denna teori i den tidigare forskning som bearbetats i detta arbete. 

Eleverna i undersökningen tycks ha relativt god uppfattning om hur sömn påverkar 

prestationen i skolan men undersökningen visar däremot inte på någon djupare förståelse för 

hur sömn påverkar den fysiska hälsan. En elev nämner att en följd av för lite sömn kan vara 

huvudvärk och två säger att hjärtat kan må dåligt. Enligt forskning är det dock 

immunförsvaret som försämras och infektionskänsligheten som ökar vid dåliga sömnvanor 

(Höjer, 2008). Sjukdomar som kan kopplas ihop med för lite sömn är till exempel fetma, 

diabetes och högt blodtryck (Wu, 2012). Denna del av sömnens betydelse verkar alltså 

tolvåringar inte ha någon uppfattning om vilket får mig att tro att undervisningen i årskurs 4-6 

fokuserar mer på sömnens betydelse i förhållande till skolprestation. Det kan bero på att 

skolprestationen ligger närmre till hands och följder som diabetes och fetma oftast 

uppkommer senare i livet.  

Den största skillnaden mellan pojkars och flickors tankar i min undersökning är att pojkar tror 

att tolvåringar sover längre och behöver mer sömn för att må bra än vad flickor tror. Det är 

svårt att hitta relevant forskning att koppla till detta resultat. Min tanke är att en möjlig orsak 

till resultatet är att pojkarna i undersökningen kan ha en aktivare fritid med mer krävande 

idrotter vilket ökar sömnbehovet. Eftersom deras uppfattning om hur länge en tolvåring 

behöver sova utgår från egna erfarenheter anger de därför ett större sömnbehov som svar. I 

övrigt visar resultaten ingen märkbar skillnad mellan könen med undantaget att flera flickor 

än pojkar anger att för lite sömn påverkar koncentrationen negativt och att tillväxt sker när vi 

sover.  

Det har visat sig att det på grund av antalet intervjuer är svårt att dra några allmänna slutsatser 

kring skillnader mellan hur pojkar och flickor uppfattar sömnens betydelse för hälsa och 

skolprestation. Skillnaden som framkommit mellan könen kan lika gärna bero på slumpen 

eller andra faktorer som till exempel olikheter i aktivitetsnivå på fritiden då en mycket aktiv 

person behöver mer sömn än en inaktiv person. Utesluts skillnader mellan könen anser jag 

dock att det finns hållbarhet i undersökningen på så vis att det går att se vissa mönster i hur 

tolvåringar tänker kring sömn. Det framkom få nya tankar och uppfattningar under de senare 

intervjuerna vilket får mig att tro att resultatet i huvudsak hade blivit detsamma om jag valt att 

intervjua fler elever. Även val av skola kan ha påverkat resultatet då det kan vara så att dessa 

elever inte fått chansen att lära sig hur våra sömnvanor påverkar hälsan och skolprestationen. 

Kanske hade resultatet varit helt annorlunda om undersökningen kopplats till en annan skola 

där undervisningens lagts upp på ett annat sätt. Att använda kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som metod har varit ett bra sätt att få fram elevernas tankar.  

I läroplanen för grundskolan framgår det att undervisningen i årskurs 4-6 ska behandla 

området kring hur våra sömnvanor påverkar den psykiska och fysiska hälsan (Skolverket, 
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2011). Denna undersökning visar dock på en brist i elevernas kunskap om hur sömn påverkar 

den fysiska hälsan vilket kan bero på att undervisningen inte berör detta område på ett 

givande sätt eller inte alls. Det kan även bero på att denna del av undervisningen kommer 

senare under årskurs 6 på den skola där studien genomförts. För att säkrare kunna fastställa 

orsaken till elevernas uppfattningar skulle det vara intressant att i vidare forskning undersöka 

hur pedagoger tänker kring det aktuella centrala innehållet i läroplanen. Hur planerar de sin 

undervisning, vad anser de är viktigt att ta upp och vad kan de själva om sömnens betydelse 

för vår hälsa? Det skulle också vara intressant att undersöka hur elever och pedagoger tänker 

kring hur andra faktorer, som kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande 

medel, påverkar hälsan för att se hur de olika delarna i läroplanen prioriteras.   

Elever i årskurs 6 vet alltså hur länge en tolvåring behöver sova för att må bra men merparten 

tror att de flesta sover mindre på grund av lockelser från digitala medier. De har förståelse för 

att lite sömn natten före en skoldag påverkar prestationen negativt men vet inte att dåliga 

sömnvanor kan ge negativa effekter på hälsan i form av nedsatt immunförsvar, fetma, diabetes 

och högt blodtryck. Som blivande pedagog blir det min uppgift att planera undervisningen på 

ett sätt som ger eleverna möjlighet att förstå sambandet mellan sömn, hälsa och 

skolprestation. I ett större perspektiv kan detta bidra till att vända den negativa trend som 

finns i samhället idag med ökad övervikt och fetma som i många fall beror på val av livsstil. 

Får barn och ungdomar i ett tidigt skede förståelse för sömnens betydelse har de större 

möjlighet att leva ett välmående liv. 
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