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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv belysa hur olika 

yrkeskategorier i skolan bedriver undervisning om kost. Detta syfte var indelat i tre 

frågeställningar:  

1. Hur, med vilka pedagogiska medel, förmedlar skolan kunskaper om kost?  

2. Vilken teoretisk kunskap om kost förmedlar skolan till eleverna? 

3. Hur samarbetar olika yrkeskategorier i skolan för att ge eleverna kunskaper om kost? 

Metod 

Denna undersöknings ansats har varit kvalitativ och genomförts utifrån Albert Banduras 

socialpsykologiska inlärningsteori. Metodiken har bestått av bakgrundsstudier samt intervjuer 

med yrkeskategorierna; skolsköterska, skolrestaurangchef, idrottslärare och klasslärare på en 

grundskola med årskurserna F-6. Intervjumetoden avsåg att studera 

undersökningspersonernas verklighet i yrket och hur denna kan utvecklas hälsofrämjande. 

Undersökningen har präglats av personalens förmåga att bedriva sitt arbete med att förvalta 

och utveckla elevers förmåga att göra hälsosamma val i sin vardag.  

Resultat 

Undersökningen resulterade i ett konstaterande, att mycket ska rymmas inom ramarna för 

skolan och att kostundervisningen i skrivande stund inte är ett prioriterat område. Flera 

undersökningspersoner har uttryckt termer som ”ett hälsosamt förhållningssätt” upplevs få ett 

stötte genomslag än en lektionstimme.  

Slutsats 

Intresset för detta ämne är dock stort och motivationen för att utveckla arbetet mot ett 

hälsofrämjande förhållningssätt och undervisning i skolan är hög. En central slutsats i 

undersökningen är att flera yrkeskategorier i skolan arbetar utifrån styrdokument som 

involverar elevens kunskaper och deras hälsa. Arbetet med elevers kostval och kunskap om 

kost är någonting som samtliga yrkeskategorier i skolan därigenom bör ha ett intresse av. 

Detta är ett starkt motiv till att motivera personalen till utvecklande av ett samarbete kring 

ämnet kost och hälsa. Studiens nyckelord är: kost, undervisning, samarbete, hälsofrämjande, 

kunskap, förhållningssätt. 
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1. Inledning 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan 

(Nordenfelt 2005, s. 2). En vidkommande orsak till detta är det svenska folkets matvanor och 

fysiska inaktivitet, vilket leder till ökad dödlighet och flera vanligt förekommande sjukdomar. 

Kostvanor är således en vital del av begreppet hälsa! Hur påverkar vi det Svenska folkets 

kostvanor och var ska vi börja? Jo, i skolan! 

 

En människas vardagsvanor har en avgörande betydelse för hälsan och många vanor får fäste 

under uppväxtåren, av den anledningen har skolan och dess undervisning fantastiska 

möjligheter av att påverka ungas hälsovanor (Bremberg 2004, s. 101). ”Aptiten kommer 

medan man äter, men törsten försvinner medan man dricker” är ett franskt ordspråk som 

grundar sig i den franske läkaren och författaren François Rabelais. Genom att äta blir 

människan mer hungrig och människokroppens aptitstimulerande signalerna är betydligt mer 

kraftfulla än kroppens mättnadssignaler (Erlanson-Albertsson 1998, s. 5). Intresset för kost 

och näring är stort i dagens samhälle, menar Erlanson-Albertsson, 85 % anser att sunda 

matvanor är en viktig komponent i en människas hälsa (Erlanson-Albertsson 1998, s. 70). 

Smaken är någonting som etableras tidigt och är kopplat till individens kultur och traditioner. 

Enligt Erlanson-Albertsson är individens smak helt beroende av de födoämnen som vi 

kommer i kontakt med som barn. (Erlanson-Albertsson 1998, s. 62) Regeringen avser att 

lägga fram en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet, flera 

yrkeskategorier i skolan kommer därmed att beröras i ett hälsofrämjande syfte. Statens 

folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket bland flera förespråkar att skolämnet hem- och 

konsumentkunskap ska förstärks och att skolan samt skolhälsovården ska verkar för 

hälsosamma levnadsvanor, vilket involverar kostvanor, bland barn och ungdomar 

(Folkhälsovårdsinstitutet 2005, s. 6). Bremberg skulle gärna se att hälsofrågor får en stationär 

plats i skolans ämnesplan (Bremberg 2004, s. 110). Denna undersökning förhåller sig till 

rådande styrdokument, Lpo94, men ämnet kost och hälsa har fått ett starkare ljus över sig i 

den kommande läroplanen. Behovet och intresset för ämnet i denna undersökning är stort och 

ligger i tiden! 

 

Det finns flera yrkeskategorier i skolan som har daglig kontakt med eleverna och en 

specialkompetens i just kost, vilket öppnar flera möjligheter till att sprida denna kunskap. Den 
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hälsofrämjande kunskapen präglar individens förhållningssätt till sin egen hälsa och 

individens hälsorelaterade vardagsval. Undersökningen riktar sig speciellt mot den kunskap 

personalen kan förmedla i syfte att påverka elevens vardagliga kostval ur ett hälsofrämjande 

perspektiv, som på sikt kan generera en högre livskvalité ur flera aspekter samt förlänga 

individens livslängd! 

2. Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i flera stycken som beskriver forskningsområdet utifrån det 

biologiska perspektivet och det pedagogiska perspektivet. Rubrikerna är även de centrala 

begrepp som används i studien.  

2.1. Yrkeskategoriernas riktlinjer 

Skollagens paragrafer innehåller hälsofrämjande uppmaningar till skolans personal. Lärare, 

skolhälsovården och skolrestaurangen är yrkeskategorier som berörs. I rådande läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet står det att skolan ska eftersträva att eleven ska ha 

”grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan[…]” (Lpo 1994, s. 10). Angående skolmatens kvalité har 

det skrivits en komplettering i kommande skollag: måltiderna som erbjuds ska vara 

näringsriktiga (Skollag 2010, 10 §). I gällande kursplan för idrott och hälsa står följande 

strävansmål, ”– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa” (Skolverket 2000, s. 1). 

Momentet livsstil och hälsa kommer dock att ta en större plats i skolan i och med den nya 

läroplanen som träder i kraft 1 juli 2011. Folkhälsovårdsinstitutet anser att ämnet hem- och 

konsumentkunskap bör förstärkas och särskild vikt läggas vid matvanornas betydelse för 

hälsan (Folkhälsovårdsinstitutet 2005, s. 20).  

2.1.1. Lärarna 

Bremberg skriver att lärarnas uppgift är att stödja elevernas inlärning (Bremberg 2004, s. 92). 

Skolan bidrar till goda matvanor bland annat genom ämnet hem- och konsumentkunskap, 

vilket enligt kursplanen ska ge erfarenheter och förståelse av de dagliga vanornas betydelse 

för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande (Skolverket 2000, s. 1). Livsmedelsverket 

skriver: oavsett skolämne så är alla lärare förebilder för eleverna och har därför den unika 

möjligheten att på olika sätt främja bra matvanor hos eleverna (Livsmedelsverket 2007, s. 22). 

Bremberg menar att positiva konsekvenser har visat sig när det gäller att förbättra elevers 

matvanor utanför hemmet då skolan har engagerat föräldrarna i kombination med rådande 
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undervisning i skolan. Lärarna har motiverat eleverna till att förändra hemmiljön parallellt 

med att undervisningen sker i skolan, genom att laga middag tillsammans med föräldrarna 

utifrån ett recept från skolan. (Jaycox, S. Baranowski, T. Nader, P. Dworkin, R., & 

Vanderpool, N 1983, s. 584-ff) Enligt livsmedelsverket kan lärarna främja bra matvanor 

genom att tala positivt om maten, uppmuntra eleverna till att ta med en frukt till skolan, 

undervisa om betydelsen av att äta lunch och nyttiga mellanmål samt involvera föräldrarna i 

undervisningen mot bra matvanor (Livsmedelsverket 2007, s. 22).  

2.1.2. Skolhälsovården 

Skolhälsovården har arbetsuppgiften att förbättra den enskilda elevens hälsa (Bremberg 2004, 

s. 76) samt bevara och förbättra elevernas kroppsliga hälsa samt verka för elevernas sunda 

levnadsvanor (Skollagen kap. 16 2 §). Bremberg skriver även att skolsköterskans bidrag inom 

skolan ska baseras på dennes yrkeskompetens (Bremberg 2004, s. 81). Skolhälsovården 

innehar yrkeskategorier som har hög trovärdighet i näringsfrågor (Bremberg 2004, s. 126). 

Elevvårdspersonal medverkar vanligtvis då undervisningen sker i mindre grupper snarare än 

hel eller halvklass och enskild information är den vanligaste arbetsformen, hävdar Bremberg 

(Bremberg 2004, s. 106). Detta är enligt Bremberg en realitet, detta trots att Bremberg hävdar 

att generella insatser är mer effektivt när det gäller den hälsofrämjande undervisningen (2004, 

s. 31). Skolhälsovården skriver i likhet med Bremberg om individuella respektive generella 

insatser. Skolhälsovården hävdar skolan undervisar i de grundläggande hälsofrämjande 

kunskaperna med hjälp av generella insatser (Skolhälsovården 2010, Generella insatser).    

2.1.3. Skolrestaurant 

Bremberg menar att skolmaten ska tillgodose en tredjedel av elevernas dagsbehov av näring. 

Enligt Bremberg är skolmaten en viktig del utav elevernas näringsintag då maten som 

serveras i skolan ofta är det enda målet under elevens dag som är tillagat. Bremberg hävdar 

därför att skolmaten har stora möjligheter att vänja eleverna vid nya, hälsosammare matvanor. 

(Bremberg 2004, s. 92) Exempelvis kan skolrestaurangpersonalen göra de nyttigare rätterna 

mer attraktiva både till utseende och till smak (Bremberg 2004, s. 115). Utöver 

näringsaspekten kan skolmaten erbjuda en stunds trevlig avkoppling tillsammans med andra 

lärare och elever (Bremberg 2004, s. 93). 
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2.1.4. Samarbete 

Att involvera hela skolan bygger, enligt Bremberg, på att samordna undervisning i 

näringsfrågor med olika typer av förändringar av skolmaten och skolmiljön (Bremberg 2004, 

s. 124). Ovan gavs förslag på att engagera föräldrarna i elevernas kostvanor, vilket har visat 

sig ge ett positivt genomslag. Bremberg uppmanar även till att hälsofrämjande insatser i 

skolan inte endast bör involvera eleverna utan även omfatta den vuxna personalen på skolan, 

vilket skapar gemenskap, motivation och fler möjligheter till att eleverna i fortsättningen gör 

hälsosamma val i sin vardag. (Bremberg 2004, s. 125)  

2.2. Det biologiska perspektivet 

Erlanson-Albertsson hävdar att det finns en biologisk variation mellan människor som bland 

annat rör absorptionshastigheten i tarmen. En del människor har en högre 

absorptionshastighet i tarmen, vilket man finner hos en del överviktiga. Detta menar 

Erlanson-Albertsson kan förklara varför hungern inträffar tidigare hos överviktiga personer än 

hos normalviktiga efter en måltid. (Erlanson-Albertsson 1998, s. 11) En slutsats från 

kostundersökningen, Riksmaten visade att 4-11-åringar i Sverige i allmänhet får i sig 

tillräckligt med näringsämnen, men andelen mättat fett och socker är för högt och andelen 

frukt och grönsaker är alltför låg (Svenska Livsmedelsverket 2007, Riksmaten - barn 2003).  

2.2.1. Rekommenderat intag 

Erlanson-Albertsson hävdar att människan är konstruerad för att äta varje dag. Erlanson-

Albertsson skriver att energiomsättningen är högre då människan befinner sig i tillväxt, fram 

till dess att människan har vuxit färdigt (Erlanson-Albertsson 1998, s. 15). Johansson påpekar 

dock att barn växer periodvis och att aptiten därför kan variera (Johansson 2004, s. 39). Den 

faktorn som har störst inflytande på energibehovet är rörelse eller olika former av fysisk 

aktivitet (Erlanson-Albertsson 1998, s. 15). I Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 

står det beskrivet att fettintaget bör begränsas till 10 %, kolhydrater bör vara 20-60 % och 

slutligen bör proteinet bidra med 10-20 %, samtliga faktorer i relation till det totala 

energiintaget (E%) (Livsmedelsverket 2010, Rekommendationer om intaget av fett, 

kolhydrater och protein). De svenska näringsrekommendationerna råder oss till 

måltidsfördelningen: frukost 20-25 %, lunch 25-35 %, middag 25-35 % samt 1-3 mellanmål 

med god näringsmässig sammansättning. Måltiderna bör även fördelas jämnt över dagen med 
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ett regelbundet måltidsmönster samt ätas i lugn och ro. (Livsmedelsverket 2007, Riktlinjer för 

måltidsordning)  

 

Att börja dagen med en kolhydratrik frukost hjälper oss att höja aktivitetsnivån från vilande 

till aktiv. Johansson skriver att den bästa frukosten innehåller mycket kolhydrater, lagom med 

proteiner och ganska lite fett (Erlanson-Albertsson 2004, s. 240). Kolhydraterna i frukosten 

aktiverar det sympatiska nervsystemet och gör oss pigga (Erlanson-Albertsson 1998, s. 60). I 

och med en stadig frukost menar Erlanson-Albertsson att hungern inte infinner sig lika lätt. 

De barn som absolut inte kan äta någonting på morgonen bör, enligt Johansson, ha med sig en 

frukostsmörgås, några frukter eller nötter till första skolrasten (Johansson 2004, s. 240). 

Erlanson-Albertson hävdar att hunger ger smak för det söta, vilket gör att exempelvis 

mellanmålet kan tillfredställas med en söt kaka, men kanske ännu bättre med en söt frukt 

(1998, s. 58)! Studier visar att en stadig frukost, i form utav bland annat en 

kolhydratinnehållande yoghurt, gör att överviktiga äter mindre till lunch (Erlanson-Albertsson 

1998, s. 55). Detta fenomen beskrivs även i studien COMPASS, där man i 

forskningsresultatet ser en skillnad mellan ungdomar som äter frukost 4–5 dagar per 

skolvecka och elever som inte äter frukost. De elever som har mer regelbundna frukostvanor, 

och därmed inte upplever hunger på samma sätt, äter flest nyttiga mellanmål per dag. 

(COMPASS 2004, s. 60) Hunger framkallar således val av söta mellanmål, genom en 

kolhydratrik frukost kan dessa sämre måltidsval avstyras.  

 

Kostråden innefattar många meningar men det råder enighet om att rena fetter, fria från söta 

kolhydrater, ger en sämre koncentrationsförmåga och precision att utföra vissa uppgifter samt 

trötthet (Erlanson-Albertsson 1998, s. 67). Johansson skriver att en bra frukost förbättrar 

koncentrations och inlärningsförmågan hos skolbarn (2004, s. 239). Efter en söt dryck får man 

en ökad koncentration av dopamin vilket verkar belönande (Erlanson-Albertsson 1998, s. 57), 

något som kan ge vad man i dagligt tal kallar för ”sockerkick”. Erlanson-Albertsson menar 

även att sötad mat och dryck minskar mättnadskänslan (Erlanson-Albertsson 1998, s. 59).  

2.2.2. Hunger och mättnadskänsla 

Erlanson-Albertsson hävdar att hungersignaler skickas ut i samma ögonblick som vi biter på 

något och munhålan konfronteras med smaken (Erlanson-Albertsson 1998, s. 25). Insulin 

anses vara det ämne som får oss att starta en måltid, vilket frigörs redan då vi ser födan, men 

det är inte insulinet i sig som gör oss hungriga utan det sjunkande blodsockret. Ett lågt 
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blodsocker som infinner sig utav olika anledningar gör oss hungriga. Då vi tillför glukos i 

blodbanan och på det sättet höjer blodsockret har det visat sig att människor skjuter upp 

måltider (Erlanson-Albertsson, 1998, s. 25). Erlanson-Albertsson påpekar att glukos är den 

faktor i blodet som man finner står närmast i relation till hunger och mättnad. Ett lågt 

blodsocker gör individen hungrig, irriterad och aktiverad tills personen hittar något att äta, ett 

högt blodsocker är lika med mättnad (Erlanson-Albertsson 1998, s. 38).  

 

Det mest mättnadseffektivaste näringsämnet per kalori är proteiner, som följs av kolhydrater 

och därefter fett. Mättnadskänslan påverkas också utav den aktuella rättens energitäthet, 

volym och konsistens. Erlanson-Albertsson hävdar att man effektivt kan sänka sitt födointag 

genom att börja sin måltid med sallad, kokta grönsaker eller pasta (Erlanson-Albertsson 1998, 

s. 46). Mättnaden infinner sig ofta inom 10-20 minuter och absorptionen av födoämnena varar 

mellan 1-3 timmar (Erlanson-Albertsson 1998, s. 30). Studier visar även på att mättnaden 

infinner sig då individen har fått i sig den mängd kolhydrater som man är van vid. En 

långsiktig satsning på kunskaper och förhållningssätt rörande hur eleven kan tänka och agera i 

sina återkommande vardagsval avseende portionsfördelning och mängd skulle enligt 

Erlanson-Albertson verka hälsofrämjande för den enskilda eleven. (Erlanson-Albertsson 

1998, s. 47) 

 

Hunger och mättnad är en tvåvägskommunikation mellan hjärna och tarm. Signaler går från 

hjärna till tarm när vi börjar äta och när vi är mätta går signalerna från tarm till hjärna, varpå 

vi får signaler med uppmaning att vi ska sluta äta (Erlanson-Albertsson 1998, s. 31). 

Erlanson-Albertsson hävdar att mättnadssignalerna blir mer tydligare när vi äter någonting 

som vi tycker om. Detta menar Erlanson-Albertsson beror på att digestionen i sig producerar 

faktorer som framkallar mättnad (Erlanson-Albertsson 1998, s. 31). Mättnad karaktäriseras av 

en minskad aktivitet, minskad hjärtverksamhet och en ökad smärttolerans (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 58). Ett effektivt sätt att försätta mättnadssignalerna ur spel är att äta 

många och små måltider, då mättnadssignalerna tycks kräva en viss fasta innan måltiden 

(Erlanson-Albertsson 1998, s. 63). 

2.2.3. Smakupplevelse/Aptit 

Smaken för olika födoämnen har med kultur och traditioner att göra och smaken etableras 

tidigt hos barn. Enligt Erlanson-Albertsson är smaken helt avgörande av de födoämnen som vi 

utsätts för som barn (Erlanson-Albertsson 1998, s. 62). Erlanson-Albertsson menar att smaken 
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är insatt i ett större sammanhang. Den söta smaken är en signal om att livsmedlet innehåller 

energi och är till nytta för oss. Den söta smaken är också en signal om att livsmedlet är moget 

och redo att ätas. Exempelvis har omogna frukter ett inbyggt försvar mot att ätas, försvaret 

innebär att frukten innehåller ämnen som exempelvis tannin vilket gör att frukten smakar 

beskt eller surt. När frukten är mogen försvinner tanninet och sockerhalten stiger (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 10).  Opiater är en aptitstimulerande faktor som aktiverar 

smakupplevelsen. Opiater frisätts vid stress, i syfte att lugna individen (Erlanson-Albertsson 

1998 s. 29). Galanin frigörs vid fasta, stress samt vid smärtimpulser och verkar som 

smärtlindring samt försämrar inlärandet (Erlanson-Albertsson 1998, s. 27). 

 

Både smak och energiinnehåll är två viktiga faktorer som stimulerar aptiten (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 29). Vid förtäring av fett och sötma aktiveras kroppens opiatberoende 

system vilket ger positiva effekter för smakupplevelsen, fett har även ett högt energiinnehåll 

(Erlanson-Albertsson 1998, s. 48). Dessa två faktorer påverkar människans benägenhet att 

uppskatta fett och den söta smaken. Barn och äldre har en utvecklad smak för socker. En 

annan förklaring till barns fallenhet för den söta smaken, menar Erlanson-Albertsson, är att 

människan tidigt vänjs vid den söta modersmjölken. Vid högre ålder kompenseras detta 

sockersug med en söt fast föda (Erlanson-Albertsson 1998, s. 49).   

2.3. Det pedagogiska perspektivet 

2.3.1. Förhållningssätt  

Erlanson-Albertsson skriver att måltider har en social funktion och en kulturell betydelse. Den 

sociala funktionen realiseras då måltider verkar sammanhållande för familjen. Erlanson-

Albertsson menar även att det finns ökande tendenser för den moderna familjen att barn och 

föräldrar äter vid skilda tidpunkter och med olika maträtter på sina tallrikar (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 69). Livsmedelsverket skriver att elevernas matvanor påverkas positivt då 

lärarna äter tillsammans med eleverna i matsalen (Livsmedelsverket 2007, s. 11), detta genom 

att de då ser hur närstående vuxna agerar (Livsmedelsverket 2007, s. 22). På detta sätt har 

personalen möjlighet att påverka matsituationen till något positivt och ge eleverna en naturlig 

inställning till mat (ibid.). 
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2.3.2. Undervisning 

Våra vardagsvanor har en avgörande betydelse för hälsan och det är under uppväxtåren som 

vanorna får sitt fäste, hälsofrämjande eller icke. Bremberg hävdar därför att skolan och dess 

undervisning har fantastiska möjligheter till att påverka ungas hälsovanor. (Bremberg 2004, s. 

101) Bremberg menar att hälsofrämjande arbete är en pedagogisk tradition med 

hälsoupplysning som grund. Genom upplysning om sakförhållanden tillägnar sig människor 

beteenden som är bra för hälsan, exempelvis att äta rätt. Under 1960-talet genomfördes 

studier som visade att upplysning har mindre effekt. Vikten av hälsofrämjande arbete, hävdar 

Bremberg, ligger i att se människor som aktiva aktörer som är delaktiga och skapar den 

verklighet de lever i. (Bremberg 2004, s. 23) Bremberg hävdar att praktisk träning i ett ämne 

ger bestående kunskap, i praktiken kan detta vara att låta eleverna själva välja ut och tillreda 

sunda måltider i samspel med läraren (Bremberg 2004, s. 102). Bremberg menar att 

hälsoområdet kräver elevernas praktiska träning, vilket inte är en naturlig del i dagens 

hälsoundervisning. Eleverna kan exempelvis tillreda egna måltider eller fatta beslut kring sin 

egen hälsa (Bremberg 2004, s. 109). Bremberg framhäver att om eleverna får samma 

hälsofrämjande budskap från en mängd olika håll och samtidigt praktiskt får pröva dessa 

nyttiga vardagsval, är sannolikheten större att eleverna utövar kunskapen i ett praktiskt 

sammanhang även utanför skoltid (Bremberg 2004, s. 114). Bremberg frågar sig om utökad 

kunskap leder till en beteendeförändring som hjälper individiden att göra fler hälsofrämjande 

val i sin vardag, detta finns det inga studier på. Bremberg menar dock på att etablerade 

beteenden under uppväxten, hälsofrämjande eller inte, är stabila även i vuxen ålder (Bremberg 

2004, s. 127)  

 

Ytterligare en dimension av hälsofrämjande undervisning, framhåller Bremberg, är att 

engagera fler, gärna samtliga, personalgrupper på skolan (Bremberg 2004, s. 103). 

Näringsfrågor behandlas vanligtvis i ämnet hemkunskap men enligt Bremberg har ämnet 

börjat behandlas i andra sammanhang inom skolväsendet (Bremberg 2004, s. 104). 

Socialstyrelsen är inne på samma linje då de uppmanar till att kostundervisning och fysisk 

aktivitet bör integreras och inta en central plats i utbildningen (Bremberg 2004, s. 20).  

3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv belysa hur 

olika yrkeskategorier i skolan bedriver undervisning om kost. 
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3.1. Frågeställningar 

1. Hur, med vilka pedagogiska medel, förmedlar skolan kunskaper om kost?  

2. Vilken teoretisk kunskap om kost förmedlar skolan till eleverna? 

3. Hur samarbetar olika yrkeskategorier i skolan för att ge eleverna kunskaper om kost? 

4. Teoretiska perspektiv 

Albert Bandura står för den sociala inlärningsteorin som Bremberg påpekar sannolikt har 

betytt mest för hälsoområdet. Bandura ser ”inlärning som en interaktion mellan den miljö 

som omger en individ, individens tänkande och individens beteende.” (Bremberg 2004, s. 

120). Williams och McSchane hävdar att beteendet är ett resultat av betingning vilket är en 

process som fortgår under hela livet (Williams och McShane 1998, s. 57).  

 

”The type of conditioning, however, varies with the environment in wich we live and the 

consequences attached to alternative behaviors.” (Williams och McShane 1998, s. 57). 

 

Teorin inriktar sig speciellt på den sociala miljön (Bremberg 2004, s. 120), vilket innebär att 

människor lär sig av varandra, genom observation och imitation (Bremberg 2004, s. 12). I 

Banduras sociala inlärningsteori är miljön en viktig faktor (Akers 1998, s. 105). Bremberg 

framhäver att det socialpsykologiska perspektivet är naturligt att applicera på skolan därför att 

skolans elever i regel vistas och undervisas i grupp (Bremberg 2004, s. 89). Att eleven ska ha 

tilltro till sin egen förmåga att påverka sin egen situation är någonting som står centralt i detta 

socialpsykologiska perspektiv. Denna förmåga utvecklas under hela livet med början vid 

födseln och är beroende av interaktion med individens sociala omgivning, hävdar 

Wennerholm Juslin och Bremberg (Bremberg 2004, s. 12).  

 

Forskare har använt Banduras teori inom utbildningsväsendet för att studera begreppet “self-

efficacy”, det vill säga ”tilltron till den egna förmågan att genomföra ett visst beteende.” 

(Bremberg 2004, s. 115). Vid dessa studier har två dimensioner identifierats ”personal 

teaching efficacy” och ”general teaching efficacy” (Woolfolf-Hoy & Burke-Spero 2005, s. 

343-ff.). De generella insatserna är riktade till alla barn (Bremberg 2004, s. 31) oavsett yttre 

omständigheter såsom socioekonomiskt status och föräldrainflytande (Livsmedelsverket 

2007, s. 64). Riktade insatser, förklarar Bremberg med orden, insatser som rör en mindre 

grupp (Bremberg 2004, s. 30). Bremberg sammanfattar dock att generella insatser ofta är mer 
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effektiva än riktade insatser, särskilt under uppväxtåren (Bremberg 2004, s. 31). Bremberg 

påstår att tilltron till sin egen förmåga främjas av de erfarenheter som individen själv skapat 

och sedan själv kunnat genomföra (Bremberg 2004, s. 37). Detta skulle i praktiken innebära 

att eleverna själv får sätta upp egna mål och att det genom ”personal teaching efficacy” eller 

”general teaching efficacy” sker en interaktion med individens omgivning. Genom detta 

arbetssätt sker en återkoppling till hur det egna beteendet har förändrats och vilken roll eleven 

själv har haft i beteendeförändringen. Exempelvis kan eleverna få i uppgift att föra dagbok 

över sina individuella mellanmål. Dagböckerna diskuteras sedan i grupp där interaktionen 

sker med andra elever och lärare (Bremberg 2004, s. 116). 

 

Då detta perspektiv appliceras på skolan, menar Bremberg, bör vi se skolan som ett system 

där en interaktion sker mellan elever och vuxna, ett levande samspel där varken elever eller 

vuxna står ovanför eller utanför det som händer (Bremberg 2004, s. 90). Det 

socialpsykologiska perspektivet främjar elevernas känsla av delaktighet och undervisningen 

blir därmed intressant och viktig för dem, vilket underlättar för att eleverna ska ta till sig den 

nya kunskapen i ett praktiskt sammanhang. Teorin utgår från elevernas egna föreställningar 

om hälsa och vad eleverna själva kan göra för att förbättra den (Bremberg 2004, s.116). 

Bremberg påstår att det kan vara svårt att förändra sina hälsovanor och nästintill omöjligt om 

individen inte själv tror att han eller hon klarar av det, vilket gör begreppet ”self-efficacy” 

relevant i sammanhanget. Ett sätt att bygga upp individens ”self-efficacy” är att bryta ner ett 

mål till delmål som är mer gripbara för individen det vill säga, en långsiktig satsning 

(Bremberg 2004, s. 122). 

5. Metod 

5.1. Val av metod 

Trost skriver att den kvalitativa metodiken analyserar relationer mellan människor (Trost 

2005, s. 9), den kvalitativa ansatsen erhåller en djupare kunskap (Patel & Davidson 1994, s. 

99). Trost påpekar att om frågeställningarna handlar om att skapa sig en förståelse eller om att 

finna mönster, bör forskaren använda sig utav den kvalitativa metodiken (Trost 2005, s. 14). 

Valet av metod, hävdar Trost, även är beroende av ur vilket teoretiskt perspektiv man 

genomför studien (Trost 2005, s. 15). En kvalitativ forskningsansats har valts för att 

genomföra studien utifrån Banduras inlärningspsykologiska perspektiv för att få en ökad 

förståelse om kostundervisning. Den kvalitativa ansatsen har även för avsikt att ge en djupare 
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förståelse och kunskap om hur kostundervisning kan fortskrida i ett praktiskt sammanhang. 

Trost framhåller att intervjumetoden avser att studera den verklighet som den vi intervjuar ser 

och upplever. Min uppgift som forskare blir sedan att tolka det bearbetade intervjumaterialet 

och se innebörden utifrån det valda teoretiska perspektivet och den givna teoretiska 

situationen (Trost 2005, s. 15).  

Detta är en fallstudie där målet är att uppmärksamma hur skolans olika yrkeskategorier 

samarbetar och hur detta samarbete kan utvecklas gällande yrkeskategoriernas undervisning i 

ämnet kost. Jag vill även få en förståelse kring hur kostundervisningen är formad samt hur 

detta relaterar till elevernas läroprocess. Av den anledningen föll därför valet på den 

kvalitativa metoden naturligt. Fem kvalitativa intervjuer har genomförts med 

yrkeskategorierna skolsköterska, skolrestaurangchef, idrottslärare och klasslärare. Metodiken 

involverar även litteraturstudier. I denna rapport kommer den skola som undersökningen 

avser identifieras som fallstudieobjektet. 

 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjumall för varje yrkeskategori där en del 

av frågorna var standardfrågor som ställdes på varje intervju och andra frågor var speciellt 

riktade till den aktuella yrkeskategorien (Trost 2005, s. 50). Intervjumallen är skapad utifrån 

undersökningens syfte, frågeställningar samt det valda teoretiska perspektivet (Trost 2005, s. 

47). Intervjuerna har varit ostrukturerade i det avseende den intervjuade har haft helt öppna 

svarsalternativ, men strukturerade i den meningen att frågorna har varit genomtänkta och 

planerade på förhand (Trost 2005, s. 20-21). Intervjuerna har dock följt intervjumallen när det 

gäller ordning på frågorna och intervjusituationen har varit likartade under samtliga 

intervjuer, standardiseringen kan därför kategoriseras som relativt hög (Trost 2005, s. 19). 

Under intervjuerna har en bandspelare använts, vilket har möjliggjorts att jag, under intervjun, 

har haft möjligheter att ställa följdfrågor som sedan kunnats fångas upp vid bearbetningen.   

5.2. Urval 

Denna studie är en fallstudie där undersökningen riktar sig till en avgränsad grupp. Syfet och 

frågeställningarna är ett preciserat problem vilket gör att urvalet riktas till en specifik 

undersökningsgrupp (Patel & Davidson 1994, s. 46). Urvalet gjordes för att få möjlighet att 

intervjua olika yrkesgrupper i skolan, urvalet har av den anledningen varit strategiskt (Trost 

2005, s. 117). Intervjupersonerna som tillfrågades var personer som jag sedan tidigare hade en 

relation till och som kunde anses besitta hög yrkeskompetens. I vissa fall tillfrågades dock 

personer enbart utifrån sin yrkeskategori, utan tidigare kontakt eller kännedom. Detta gällde 
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skolsköterskan och restaurantchefen. Jag gjorde på detta sätt för att vara säker på att få olika 

yrkeskategoriers tankar om undervisning och för att undersökningen skulle få ett högt 

kunskapsvärde. 

5.3. Genomförande 

Fem intervjuer har genomförts där yrkeskategorierna var skolsköterska, två idrottslärare, 

klasslärare, och skolrestaurantchef.  Min ambition var att även intervjua rektor eller 

biträdande rektor samt en lärare i hemkunskap. Tyvärr avböjde ledningen från min förfrågan 

på grund av tidsbrist och de tre hemkunskapslärarna som tillfrågades besvarade aldrig min 

intervjuförfrågan. Kontakterna togs främst på min VFU skola via mailkontakt. Andra 

kontakter togs via mail men svar uteblev från samtliga. En idrottslärare blev tillfrågad på 

plats. I mailet, som skickades ut i samband med intervjuförfrågan, presenterade jag mig som 

studerande och studiens kvalitativa ansats, därefter beskrevs undersökningens syfte och 

frågeställningar och den kontaktade tillfrågades om en timme av deras tid för att besvara 

några frågor. Information gavs om tidsaspekten, att datainsamlingen skulle ske på deras 

arbetsplats och att jag skulle komma med en färdig intervjuguide (Trost 2005, s. 61). 

Intervjuguiden anpassades till varje yrkesgrupp där några standardfrågor fanns som ställdes 

till alla och några frågor som var enskilt riktade till den aktuella yrkeskategorin, 

intervjuguiden var dock förankrad till syfte och frågeställningar oberoende av yrkeskategori 

(Kvale 1997, s. 121).  

Datainsamlingen tog sammantaget tre veckor från den första kontakten till att den sista 

intervjun genomfördes. I dessa tre veckor ingår även förberedelser och transkribering av 

intervjuerna. En intervju varade mellan 45-60 minuter.  

5.4. Databearbetning 

Efter intervjuerna avlyssnades inspelningarna och skrevs ut ordagrant. Enligt Trost kan man 

lyssna på sin inspelning och utifrån det skriva ut minnesanteckningar, i vissa fall har jag 

texten skrivits ut ordagrant och använt citat i rapportens resultatdel. På detta sätt har jag skurit 

bort alla oväsentligheter som inte har med studien att göra (Trost 2005, s. 127-128).  Kvale 

beskriver denna bearbetning som en utskrift, innehållande tolkande konstruktioner av 

intervjun som fungerar som ett användbart verktyg vid bearbetning av datainsamlingen 

(Kvale 1997, s. 152). 

 

Utifrån denna utskrift har jag läst igenom de transkriberade intervjuerna och återkommit till 
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detta material i sökandet efter datainsamlingens samband och slutsatser. Dessa samband och 

slutsatser har kommit till mig både under intervjuernas gång, under bearbetningen, under 

litteraturstudierna. Kvale menar att forskaren kan kategorisera intervjuuttalanden och 

relevanta avsnitt för att sedan återkomma till dessa (Kvale 1997, s. 159). Intervjuerna är 

bearbetade och analyserade genom att försöka få en förståelse för vad den intervjuade tänker 

och känner (Trost 2005, s. 12). Valet av arbetssätt vid bearbetningen och analysen står på 

detta sätt i relation till studiens kvalitativa ansats . Som tidigare nämnts har jag stundtals, 

under intervjuernas gång, analyserat datainsamlingen tillsammans med den intervjuade för att 

vara säker på att vi har förstått varandra rätt (Trost 2005, s. 126).  Resultatet presenteras i 

underrubriker där varje rubrik sammanfattar en enskild frågeställning. Resultatet presenteras 

både med flera citat från de genomförda intervjuerna samt återkoppling till bakgrunden. På 

detta sätt ger resultatet en nyanserad beskrivning av forskningsgenomförandet. 

5.5. Tillförlitlighetsfrågor 

Efter varje intervju gjordes en utskrift som har varit tolkande konstruktioner och ett 

användbart verktyg vid bearbetning av datainsamlingen (Kvale 1997, s. 152). Valet av 

intervjupersoner har fallit på min subjektiva bedömning av yrkeskompetens. Jag anser därför 

att datainsamlingen i hög grad relaterar till studiens syfte, att utifrån ett 

inlärningspsykologiskt perspektiv belysa hur olika yrkeskategorier i skolan bedriver 

undervisning om kost. 

 

Bedömningen är att intervjuerna har hållit hög kvalité och fört vidare mycket kunskap och 

idéer om hur undervisning kan bedrivas. Studiens trovärdighet anser jag vara hög i relation till 

bearbetningen då intervjuerna blev inspelade och transkriberade ordagrant. Intervjuernas 

inspelning fick följden att jag kunde fokusera på vad den intervjuade förmedlade samt efteråt 

följa upp och analysera intervjuerna noggrant. Detta upplever jag bidrog till att jag mindes 

intervjuerna mer detaljerat och kunde skriva ut dem med hög noggrannhet. 

Valet av metod kan ha gett detta forskningsområde en djupare kunskap och uppmärksamhet 

över hur olika yrkeskategorier kan samarbeta i dessa frågor. Metoden kan även ha fört ljus 

över detta område och att det sedan tidigare har varit åsidosatt. Upplevelsen är dock att det 

finns ett stort intresse av att arbeta vidare med detta ämne i skolan. Valet av metod anser jag 

har överensstämt med frågeställningarna och givit ett resultat som stämmer med 

undersökningens ursprungliga tanke av undersökningsområde. Trost menar att reflektion över 
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de etiska aspekterna under datainsamlingen och analysen ger trovärdighet (Trost 2005, s. 

114), vilket detta avsnitt har förmedlat.  

5.6. Etiska aspekters 

Vid första kontakten med undersökningspersonerna informerades undersökningens generella 

syfte och undersökningspersonerna deltar frivilligt i undersökningen (Kvale 1997, s. 107). I 

och med att undersökningspersonerna tackade ja till intervjun gav de sitt samtycke till 

medverkande i forskningen. Studiens metodik har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då 

undersökningspersonerna, i rapporten, alltid identifieras med sin yrkeskategori (Kvale 1997, 

s. 109) och aldrig med namn på varken dem eller skolan. Identifieringen av 

undersökningspersonerna med dess yrkeskategoristitel är någonting som varje 

undersökningsperson har gett sitt medgivande till. Undersökningen tar hänsyn till 

nyttjandekravet då insamlad information endast används för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

Studien visade att fallstudieobjektet inte har involverat undersökningens ämne i 

undervisningen i ett större sammanhang. En konsekvens av detta blev att 

undersökningspersonernas svar tenderade att bli deras egna visioner och önskningar om hur 

undervisningen skulle kunna genomföras i framtiden. Vid varje intervju har 

undersökningspersonerna givit sin tillåtelse av att låta intervjun spelas in. Vid intervjuns slut 

fick undersökningspersonerna frågan om användning av yrkestitel på deras yrkeskategori som 

identifiering i denna rapport. Under intervjuns gång har intervjusvaren sammanfattats 

muntligt för att säkerhetsställa att vi har samma uppfattning om intervjusvaren, detta gjordes 

även för at skapa en trygghet hos undersökningspersonen under hela forskningsprocessen från 

datainsamling till skapandet av rapporten. 

6. Resultat 

Syftet med undersökningen var att utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv belysa hur 

olika yrkeskategorier i skolan bedriver undervisning om kost. 

6.1. Hur, med vilka pedagogiska medel, förmedlar skolan kunskaper om 

kost? 

Både klassläraren och de två idrottslärarna svarar att kunskaper om kost förmedlas då det 

finns ett behov, ett problem eller då det på något annat sätt kan sättas in i ett sammanhang. Ett 
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exempel på ett sådant problem eller behov kan enligt Klassläraren och Idrottsläraren vara då 

det uppkommit perioder då det, bland eleverna, har cirkulerat trender som inneburit att man 

ska tycka att skolmaten är äcklig. Idrottsläraren är dock noga med att uttrycka, ”Barn ska inte 

banta, barn ska lära sig att äta rätt och på sikt växa i sin kostym”. Klassläraren hävdar att 

tiden är en aspekt som missgynnar undervisning i kost, ”mycket ska få plats under en skoldag 

och kosten har ingen given plats”. Idrottsläraren menar att kosten inte är ett ämne som någon 

tidigare har haft ansvar över, men påpekar dock att ämnet är en huvuddel i den nya läroplanen 

och att hälsa och kost därigenom kommer få en högre prioritet. 

 

De pedagogiska medlen som används i undervisningen varierar mycket, hävdar samtliga 

undersökningspersoner som också eftersträvar mer upplevelsebaserad undervisning där 

eleverna kan känna igen sig och bli intresserade för att undervisningen gäller just dem själva, 

gärna genom praktiska övningar. Idrottsläraren och klassläraren menar att det i detta 

undervisningsskede ligger ett stort ansvar hos pedagogerna då innehållet bör anpassas till 

årskurs och göras verkligt och aktuellt för eleverna. Idrottsläraren beskriver att eleverna 

lyssnar då de känner igen sig i en situation som berättas, undervisningen bör av den 

anledningen bedrivas så att den blir verklig för eleverna. Idrottsläraren tror att detta kan vara 

en nyckel till elevernas intresse och att den nya kunskapen för kost efterlevs i ett praktiskt 

sammanhang, eleven ska ”få kunskaper om hur jag funkar själv”. Skolan har möjligheten att 

ge eleverna en större medvetenhet av vad som serveras i matsalen för dagen och vad eleven 

kan få ut utav dagens lunch. Om eleven har kunskap om vad livsmedlet har för funktion för 

just sin egen kropp är sannolikheten större att eleven tar lite av livsmedlet på sin lunchtallrik 

eller smakar fler gånger, hävdar idrottsläraren. Skolrestaurangchefen hävdar att fler elever 

prövar samma maträtt om den serveras fler gånger. I matsalen finns det olika lunch alternativ 

vilket både idrottsläraren, klassläraren och skolrestaurangchefen upplever har effekten att 

”alla äter lite av någonting”.  Barn är restriktiva mot att pröva nya maträtter och smaker, 

hävdar skolrestaurangchefen. Skolrestaurangchefen ber alla vuxna på skolan att uppmuntra 

barnen till att smaka. Om barnet smakar fler gånger vänjer sig barnet vid den nya smaken och 

så småningom kan eleven börja uppskatta smaken, ”man måste prova en ny smak 15 gånger 

innan kroppen känner igen smaken”. 

 

Kostundervisning förmedlas sällan i organiserad form, undantagsfallen är då ämneslärarna har 

utvecklingssamtal eller då eleverna har ”elevens val” på schemat. Flera yrkeskategorier menar 
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att kosten är en naturlig del utav vår vardag och bör förmedlas genom ett sunt förhållningssätt, 

personalen på skolan bör alltså vara elevernas förebilder och via de dagliga mötena med 

eleverna bidra till ett hälsofrämjande förhållningssätt till kost. 

  

Pedagogiska tillvägagångssätt för att ”uppfostra barnen till hur man ska bete sig vid 

matsituationer” är enligt undersökningspersonerna oändliga. Men möjligheterna finns genom 

att använda bland annat ”smartboards”, dialoger, föräldrakontakt, filmer och artiklar. Genom 

att, som pedagog, äta tillsammans med barnen menar klassläraren att flera bitar om kost faller 

på plats bara genom att agera som en förebild. Klassläraren hävdar att, ”jag pratar positivt om 

maten, jag är noga med vad jag lägger på min tallrik, jag tar av allting och försöker hålla 

tallriksmodellen. Jag tror mycket på påverkan utan att man är där och mässar, man är ett 

gott föredöme. Sitter kvar länge, äter i lugn och ro, pratar med eleverna om maten.” 

Idrottsläraren beskriver det goda föredömet som att ”vara lite mer utav en vägvisare” och 

visa att den dagliga matsituationen är lustfylld, ”mat ska vara en trevlig stund, inte bara en 

tankning”. Skolrestaurangschefen är mycket positivt inställd till att ”lärarna är engagerade 

och står kvar vid portioneringen” då eleverna tar sin mat.  

 

Skolsköterskan har sällan kontakt med eleverna angående kostundervisning trots sin 

yrkeskompetens. Skolsköterskan vänder sig ofta i första hand till föräldrarna då konkreta råd 

efterfrågas eller en problematik kring en enskild elev har upptäckts. Personalen i 

skolrestaurangen menar att varje rätt har en innehållsdeklaration som eleverna kan läsa på vid 

matbaren, maträtterna ligger även i samma ordning som rekommenderat dagsintag för 

respektive näringsämne, vilket skolrestaurangchefen menar är för att mängderna av varje 

ingrediens ska ha stor sannolikhet att bli rätt portionerade. Ordningen på maträttens delar gör 

att det alltid finns mest plats på tallriken för grönsaker eftersom de ligger först. Matbaren är 

alltid bemannad, en aspekt är att någon från matpersonalens arbetslag ska kunna informera 

om maten och uppmana eleverna att prova nya saker. Idrottsläraren har dock en annan syn på 

detta arbetssätt, ”om det står någon elak vuxen bredvid och frågar varför man inte tagit några 

grönsaker så tar man den grönsaken som man tycker minst illa om”, detta hävdar 

idrottsläraren är mer för att tillfredsställa den vuxne snarare för sin egen skull.    

6.2. Vilken teoretisk kunskap om kost förmedlar skolan till eleverna? 

Att mat ska vara lustfyllt och en naturlig del i vardagen råder det fullständig enighet om bland 

undersökningspersonerna. Idrottsläraren menar att pedagogernas fokusering bör ligga på att 
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etablera ”positiva vanor hellre än att skala bort oönskade vanor” hos eleverna. Klassläraren 

menar att prioritet ett ligger i att lära barnen att äta genom att uttrycka, ”maten behöver inte 

alltid vara god men du äter i alla fall för det fyller en funktion i din kropp”, vidare menar 

klassläraren att barnen, ”behöver få lära sig att äta kontinuerligt även fast jag inte är hungrig 

eller tycker att det är gott”. Klassläraren trycker huvudsakligen på den sociala delen samt att 

maten är en förutsättning för att klara av skoldagen. Vid speciella perioder under läsårets 

gång, exempelvis under utvecklingssamtalsveckor, undervisar Idrottsläraren i kost. Den 

teoretiska kunskapen som idrottsläraren då undervisar i är näringsinnehåll i olika produkter, 

vad som händer när man äter och då man ersätter mat med godis. Då idrottsläraren undervisar 

om blodsocker kurvan uttrycker idrottsläraren att ”ungarna häpnar över de där 15 

sockerbitarna per 0,5 l dryck. 15 sockerbitar är vad en åk. 6 ska stoppa i sig i sockerväg varje 

dag, inte i en halvliter dryck”. Idrottsläraren menar att sådana exempel gör undervisningen 

begriplig, intressant och verklig då eleverna känner igen sig och kan relatera till 

undervisningsinnehållet. Idrottsläraren vill få sina elever till att känna efter om just jag skulle 

”tjäna på att bry mig lite mer om vad jag äter”.  

6.3. Hur samarbetar olika yrkeskategorier i skolan för att ge eleverna 

kunskaper om kost? 

Idag menar idrottsläraren att det inte finns något samarbete, idrottsläraren ”vågar till och med 

påstå att den ena handen inte vet vad den andre gör”. Klassläraren å andra sidan anser att, 

”vuxna pedagoger har ett ansvar när det gäller elevernas kostvanor”. Detta uttalande speglar 

sig i resultatet i det avseendet att samtliga undersökningspersoner anser att de är involverade i 

elevernas kost på ett eller annat sätt. Som det beskrevs i föregående frågeställning hävdar 

Idrottsläraren att klasslärarna undervisar i matsmältning men till skillnad från idrottslärarna 

kommer klasslärarna inte in på hur, var och varför. Det finns dock tillfällen då ett samarbete 

skapas kring kosten. Vid dessa tillfällen har en uppmaning till samarbete kommit ifrån någon 

på skolan som har upptäckt ett problem eller något annat som skapat ett behov av att belysas i 

ett större sammanhang. Klassläraren uttrycker att det är ”självklart att vi hjälps åt”. 

Klassläraren beskriver att det aktuella för stunden är att det pågår ett arbete kring ”kasta mat”. 

Klassläraren menar att skolrestaurangen eller annan yrkeskategori ”kan ibland ge oss andra 

lärare små uppdrag som vi klasslärare ska utföra tillsammans med barnen”. 
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Flera intervjupersoner uttrycker att det finns ett värde i att besöka varandra i respektive 

klassrum och undervisningslokaler. Klassläraren ger eleverna en grundförståelse i sin 

undervisning men föreställer sig att undervisningen i kost ”skulle få mer tyngd om någon 

utifrån, i sin yrkessituation, kommer in i mitt klassrum och undervisar”, klassläraren hävdar 

att ”jag ger en grundförståelse men det blir mer trovärdigt när någon utifrån kommer in”. 

Skolrestaurangchefen önskar att det fanns tid till att ”komma in i klassrummen och ha en 

dialog med eleverna på en större utsträckning”. Skolrestaurangchefen uttrycker viljan i att bli 

mer delaktig i elevernas läroprocess när det gäller kostbiten. Skolsköterskan har dock aldrig 

undervisat i klassrummet då skolsköterskan anser att det inte är hennes/hans arbetsuppgift, 

”jag är ingen pedagog”, men skolsköterskan anser att yrkeskategorin präglas av att vara en 

”absolut kunskapsförmedlare till eleverna”. Idrottsläraren tror att önskemålet om samarbete i 

kostfrågor inte finns idag vilket har lett till uttrycket, ”vi har inte bjudit in varandra.”. Alla 

verkar vara överens om att kosten är en viktig bit, vilket har resulterat i att samtliga 

undersökningspersoner på ett eller annat sätt har involverat kosten i sin undervisning, dock 

inte i ett utvecklat samarbete. Då jag under intervjuerna frågar yrkeskategorierna hur 

samarbetet skulle kunna se ut menar klassläraren att ”en sådan enkel sak som att 

skolrestaurangpersonalen välkomnar oss på ett trevligt sätt i matsalen gynnar elevernas 

helhetsupplevelse av matsituationen vilket i sin tur har en påverkan på elevens lust till 

maten”.  

 

Idrottsläraren uttrycker, ”oavsett vad barnen lär sig här och matkulturen hemma är bedrövlig 

så blir inte matvanorna bra”. Idrottslärarens slutsats blir således att det bör läggas arbete på 

skolans samarbete med föräldrarna gällande elevernas kostvanor. Klassläraren hävdar att 

”föräldrarna är en ovärderlig resurs i deras inställning, hur de pratar om mat hur de 

förhåller sig till mat och hur de påverkar sina barn”. Vidare menar klassläraren att ”om man 

hemma pratar om att maten är äcklig i skolan, ja då blir maten också äcklig i skolan”. 

Skolsköterskan ger gärna ut tips och råd till föräldrar, dock främst i ett patogent sammanhang 

det vill säga i behandlande syfte. Klassläraren arbetar utifrån denna tankegång ur ett mer 

hälsofrämjande perspektiv, detta genom aktuella artiklar och det som finns omkring oss just 

nu. Klassläraren uppmuntrar föräldrarna, ”prata gärna med era barn om det här hemma”, 

”titta gärna ni också”, ”jag behöver hjälp med det här från er, kan ni prata om det här 

hemma”. Föräldrarnas delaktighet är en förutsättning för att lyckas, hävdar klassläraren, ”det 

är ju de som är experter på deras barn”. Skolrestaurangchefen menar att det finns ett stort 
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intresse av mat och ämnet är väldigt stort, skolrestaurangchefens upplevelse är att kosten 

diskuteras hemma. 

7. Diskussion 

Syftet med undersökningen var att utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv belysa hur 

olika yrkeskategorier i skolan bedriver undervisning om kost. 

 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det ” – utvecklar kunskap om vad som främjar 

hälsa” (Skolverket 1994). Idrottsläraren menar att det är ”intressant hur fysisk aktivitet kan 

bli en naturlig del i hälsa men inte kosten”. Undervisning i kost är enligt 

undersökningspersonerna en del som inte har hög prioritet i skolan men än dock någonting 

som cirkulerar i allas liv, dagligen. Diskussionen är uppdelad i rubrikerna resultatdiskussion 

och metoddiskussion.  

7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Hur, med vilka pedagogiska medel, förmedlar skolan kunskaper om 

kost och vilken teoretisk kunskap om kost förmedlar skolan till eleverna?  

I detta avsnitt slås frågeställningarna ett och två ihop och kopplas till teoretiskt perspektiv och 

bakgrundstudier. 

 

Skolhälsovården har arbetsuppgiften att förbättra de enskilda elevernas hälsa (Bremberg 

2004, s. 76), bevara och förbättra elevernas kroppsliga hälsa samt verka för elevernas sunda 

levnadsvanor (Skollagen kap. 16 2 §). Detta hälsofrämjande arbete är någonting som alla 

yrkeskategorier i skolan, enligt styrdokumenten, ska verka för vilket framhävs tydligt av 

samtliga källor i denna studie. Enligt Erlanson-Albertsson frigörs galanin då individen fastar, 

blir stressad eller får smärtimpulser. Då detta ämne frigörs försämras inlärningen vilket ger 

den fysiska slutsatsen att hungriga och stressade elever har en sämre inlärningsförmåga. 

(Erlanson-Albertsson 1998, s. 27) Detta motiverar till ett skarpare fokus och ett större intresse 

av att eleverna förtär en näringsrik och mättande kost, under hela skoldagen. De olika 

yrkeskategorierna i denna fallstudie undervisar i enskilda delar av ämnet kost. Klassläraren 

ger eleverna grundkunskap och idrottsläraren undervisar mer om vad, hur och varför. Om 

samtliga pedagoger på skolan, oavsett yrkesgrupp, genomför hälsoundervisningen baserat på 

verkligheten, under elevernas vardag, på aktuell forskning och rön är min tro att 
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undervisningen blir mer kryddad och att elevernas vilja och intresse till ämnet eskalerar. 

Vilket skulle kunna få ett praktiskt genomslag i elevernas vardag, även utanför skoltid. 

Bremberg är inne på samma linje då han hävdar att denna undervisningsform kan påverka 

elevernas benägenhet i att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. Bremberg påpekar 

att om eleverna får samma budskap ifrån en mängd olika håll är sannolikheten större att 

eleven utövar kunskapen i ett praktiskt sammanhang. (Bremberg 2004, s. 114) Min tanke är 

att dessa hälsofrämjande budskap även ska komma ifrån föräldrarna i hemmet, detta är dock 

inte helt lätt men tåls att uppmärksammas då möjligheten av att detta skulle ha en stor 

genomslagskraft är stor. Sannolikheten skulle även kunna bli större för att den teoretiska 

kunskapen efterlevs i elevens vardag. Då yrkeskategorierna på skolan arbetar med elevernas 

kostvanor och kostkunskaper på ett praktiskt och upplevelsebaserat plan tänker jag mig att 

eleverna får sätta upp egna mål på deras egen nivå, enligt Banduras teori. Om då 

hälsofrämjande budskap kommer från flera håll menande både i skolan och från hemmet blir 

sannolikt elevens motivation, självförtroende och vilja av att lyckas med sina mål större, 

elevens ”self-efficacy” blir högre (Bremberg 2004, s. 115). Viktigt är dock enligt Banduras 

socialpsykologiska inlärningsteori att återkoppling sker till elevens beteende, gärna genom 

generella insatser såsom diskussion i klassrummet som enligt Bremberg ofta är den mest 

effektivaste metoden under uppväxtåren (Bremberg 2004, s. 31).   

 

Då detta arbetssätt ses genom Banduras socialpsykologiska inlärningsteori sker det en daglig 

interaktion och samspel mellan vuxna på skolan, vuxna i hemmet och övriga eleverna under 

hela processen. Interaktionen är på detta sätt ett faktum både med individens miljö och i sin 

omgivning. Denna interaktion förstärks då återkopplingen sker genom generella insatser, 

individens beteende, individens tankar och den miljön som omger individen (Bremberg 2004, 

s. 120 f.) 

 

Idrottsläraren beskriver en socialpsykologisk inlärningsteori som kan tolkas som Banduras 

genom att hävda att eleven själv bör bestämma sina egna mål och stå för genomförandet i en 

interaktion med pedagogen.  Idrottsläraren menar att undervisningen sker i ett hälsofrämjande 

perspektiv. Näringsläran som idrottsläraren undervisar i handlar om ”vad man kan tjäna på 

att äta hyggligt rätt eller väldigt bra och vad man förlorar på att inte göra det”. Idrottsläraren 

hävdar att kostundervisningen sker i ett renodlat friskvårdsperspektiv och har en bred bas för 

att varje elev ska kunna skapa kunskap om hur jag som individ fungerar. Undervisningen är 
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på detta sätt upplagd för att eleven ska kunna känna igen sig och ta till sig den kunskap som 

eleven själv anser berör henne eller honom, detta är ett kännetecken för Banduras teori. 

Eleverna behöver den teoretiska kunskap som hjälper dem att ”få ens egna liv att fungera” 

och idrottsläraren ser sig som en vägvisare då kunskapen skapas och förmedlas, ”hur hjälps vi 

åt för att få det att funka?” Denna kunskap skapas efter elevens enskilda behov och förmedlas 

genom interaktion med pedagogen (Bandura). Idrottslärarens uppfattning är att ”klasslärarna 

undervisar i matsmältning men kommer inte in på hur, var och varför”.  

7.1.2. Hur samarbetar olika yrkeskategorier i skolan för att ge eleverna 

kunskaper om kost? 

Den socialpsykologiska inlärningsteorin syftar till interaktion mellan personal och elever i 

skolan. Ett levande samspel där eleverna får samma hälsofrämjande budskap ifrån många 

yrkeskategorier är den metod som enligt Bremberg visat sig ha byggt en bro mellan teoretisk 

kunskap och ett praktiskt utövande (Bremberg 2004, s. 114). Detta arbetssätt tillämpas i viss 

mån på fallstudieobjektet i den meningen att samtliga undersökningspersoner arbetar med 

hälsofrämjande undervisning riktat mot kost. Undersökningspersonerna ger ett mycket 

professionellt intryck gällande ämneskunskap och yrkeskompetens, men ett levande 

samarbete existerar inte på fallstudieobjektet. ”Klart att resultatet blir bättre om man 

sakarbetar”, uttrycker idrottsläraren men önskemålet om samarbete i kostfrågor finns inte 

idag, enligt idrottsläraren. Denna inställning har lett till att idrottsläraren uttrycker, ”vi har 

inte bjudit in varandra.”. Bremberg framhäver att om eleverna får samma hälsofrämjande 

budskap från en mängd olika håll och samtidigt praktiskt får pröva dessa hälsofrämjande 

vardagsval, är sannolikheten större att eleverna utövar kunskapen i ett praktiskt sammanhang 

även utanför skoltid (Bremberg 2004, s. 114). Skulle fallstudieobjektets elever gynnas av ett 

lärarsamarbete där den ena handen vet vad den andre gör? Både genom vetskap och kanske 

till och med ämnesintegrering. Efter dessa genomförda intervjuer är min upplevelse att varje 

yrkeskategori inte har vetskap om vad de andra yrkeskategorierna undervisar i när det gäller 

kost, detta anses som underligt då många av undersökningspersonerna dagligen kommer i 

kontakt med varandras elever och kosten är en vardaglig bit i samtliga individers skoldag. 

Med stöd av Brembergs uttalande att elever tar till sig kunskap som kommer ifrån flera håll 

(Bremberg 2004, s. 114) och Banduras socialpsykologiska inlärningsteori vågar jag näst intill 

utlova att fallobjektets elever skulle få ut mycket mer av undervisningen, både teoretiskt, 

socialt och praktiskt om samarbetet mellan pedagogerna utvecklades. 
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Ytterligare en dimension av hälsofrämjande undervisning, framhåller Bremberg, är att 

engagera fler, gärna samtliga, personalgrupper på skolan (Bremberg 2004, s. 103). Att 

involvera hela skolan bygger, enligt Bremberg, på att samordna undervisning i näringsfrågor 

med olika typer av förändringar av skolmaten och skolmiljön (Bremberg 2004, s. 124). 

Skolhälsovården innefattar yrkeskategorier som har hög trovärdighet i näringsfrågor 

(Bremberg 2004, s. 126). Denna resurs, i samverkan med övrig personal, skulle kunna nå 

fram till eleverna via skolsköterskans specialkompetens och lärarnas pedagogiska kompetens. 

Då skolans yrkeskategorier framhäver sin specialkompetens i syfte att delge sina kollegor höjs 

standarden på undervisningen, vilket får en högre trovärdighet för eleverna (Bremberg 2004, 

s. 126). 

Bremberg skriver att skolsköterskans arbetsuppgifter måste baseras på dennes 

yrkeskompetens (Bremberg 2004, s. 81), vilket är en självklarhet. Min upplevelse är att 

fallobjektet är fullt av yrkeskompetens som sprider sig över ett stort spann av kostkunskapen 

ur ett hälsofrämjande perspektiv, men att denna yrkeskompetens inte förvaltas på grund av 

bristande samarbete. Efter att ha sett denna yrkeskompetens står det klart för mig att 

undersökningspersonerna tillsammans, kan ge eleverna fantastiska kunskaper som genererar 

möjligheter att göra hälsosamma val. Det vore mycket intressant att ge fallobjektet verktyg till 

ett samarbete i kost och fortsätta forskningen, får undervisningen ett större genomslag av ett 

levande samarbete som arbetsmetod? 

  

Skolsköterskan i likhet med skolrestaurangpersonalen har en ordinär yrkeskompetens på 

skolan som frånskiljer sig majoriteten av yrkeskategorier menande lärarna. Skolsköterskan 

och skolrestaurangpersonalen saknar dock de pedagogiska kunskaperna för att kunna 

undervisa. På en skola finns det dock även klasslärare och idrottslärare som innehar denna 

kunskap, lärarna skulle tillsammans få en hög ämneskunskap och stora möjligheter att 

förmedla detta på ett pedagogiskt sätt. 

 

Innan denna studie fanns inga tankar om att skolrestaurangens personal har ett pedagogiskt 

tänk gällande skolmaten. Erlanson-Albertsson hävdar att man effektivt kan sänka sitt 

födointag genom att börja sin måltid med sallad, kokta grönsaker eller pasta (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 46). Skolrestaurantpersonalens pedagogiska delaktighet avseende 

ordningen i skolmatens buffé gynnar alltså elevernas kostvanor. Skolrestaurangchefen hävdar 
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även vid intervjun att matbaren alltid är bemannad med personal i syfte att kunna informera 

om rätterna, svara på frågor om maten och motivera eleverna till att prova nya saker. Detta 

pedagogiska arbetssätt som skolrestaurangpersonalen använder sig av skulle mycket väl 

kunna grunda sig i Erlanson-Albertsson påstående att hungersignaler skickas ut i samma 

ögonblick som vi biter på något och munhålan konfronteras med smaken (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 25), det är alltså viktigt att prova nya smaker då hungersignaler kan 

skickas ut vid nya smaker som vi tycker om, något som personalen i skolrestaurangen med 

andra ord arbetar aktivt med. Skolrestaurangchefen uttrycker viljan att bli mer delaktig i 

elevernas läroprocess när det gäller kostbiten. När skolrestaurangchefen uttrycker detta och 

samtidigt innehar en yrkeskompetens i just detta område som flera av lärarna anser är en 

viktig del av elevernas lärande, ställs frågan varför ett samarbete inte har upprättats? 

Skolsköterskan uttrycker, ”jag är ingen pedagog”, vilket mycket riktigt stämmer men 

skolsköterskans yrkeskompetens skulle, i samarbete med klassläraren, resultera till en 

pedagogisk undervisning med hög nivå på ämneskunskap, speciellt när undervisningen riktar 

sig mot hälsofrämjande insatser. Detta arbetssätt kategoriseras som generella insatser som 

Bremberg menar är det mest effektiva under uppväxtsåren (Bremberg 2004, s. 31). 

 

Banduras socialpsykologiska teori står för elevers och de vuxnas interaktion med varandra 

avseende beteende, tankar och miljö (Bremberg 2004, s 120). Då teorin appliceras på skolan 

ser Bremberg det som naturligt att skolan ska betraktas som ett system där samspelet mellan 

de vuxna och eleverna står i fokus.  De vuxna ska varken stå utanför eller ovanför det som 

händer utan ständigt samspela med eleverna (Bremberg 2004, s. 90). Erlanson-Albertsson 

hävdar att mättnadssignalerna blir mer tydligare när vi äter någonting som vi tycker om. Detta 

menar hon beror på att digestionen i sig producerar faktorer som framkallar mättnad 

(Erlanson-Albertsson 1998, s. 31). Ett lämpligt samarbete med detta som bakgrund motiverar 

till en interaktion mellan skolrestaurantpersonalen och eleverna då skolmatsedeln ska 

fastställas. Detta skulle kunna vara ett samverkansprojekt där samtliga yrkeskategorier och 

elever är inblandade, något som både ger kunskap, påverkar den sociala miljön positivt och 

främjar elevernas förmåga att göra hälsosamma val avseende kost. Elevinflytande blir på detta 

sätt centralt i den sociala inlärningsteorin och interaktionen mellan vuxna, oberoende av 

yrkeskategori, och elever blir naturlig. Då den gemensamma matsedeln har löpt ut skulle det 

centrala vara, enligt Banduras teori, återkoppling på hur den gemensamma matsedeln har 
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påverkat mig, min ork och mina kostval i samband med luncherna. Denna återkoppling sker 

antingen via generella eller riktade insatser enligt tidigare redogörelse av teorin. 

 

Vid genomförandet av denna studie har jag upptäckt en faktor som blir ett problem vid 

samarbete mellan olika yrkeskategorier, nämligen tystnadsplikten som är stramt tilldragen i 

skolsköterskans arbetsbeskrivning. Skolsköterskan måste ha föräldrarnas tillstånd om en 

dialog ska ske gällande en elev som har någon form av hälsorelaterad problematik, om 

föräldrarna nekar skolsköterskan att informera lärarna råder tystnadsplikten, trots att 

skolsköterskan anser att annan yrkeskategori på skolan har ett behov av informationen. Den 

skarpa tystnadsplikten mot lärarna kan alltså ha en negativ påverkan på ett eventuellt arbete 

mot ett samarbete mellan olika yrkesgrupper på fallobjektet. Ett sätt att motverka eller i bästa 

fall förhindra detta problem skulle således vara att arbeta fram ett positivt samarbete mellan 

skola och föräldrarna i hemmet. 

 

Ett annat exempel på hur den hälsofrämjande kosten kan komma in i elevernas hem är att 

motivera eleverna till att förändra hemmiljön parallellt med att undervisningen sker i skolan. 

Varför inte ge eleverna uppgiften att tillsammans med sina föräldrar tillaga ett recept på 

kvällstid? Då föräldrarna har engagerats i den hälsofrämjande kostundervisningen har 

resultatet i tidigare studier fått ett positivt genomslag i syfte att förbättra elevernas matvanor. 

7.1.3. Slutsatser 

En central kunskap som personalen kan förmedla är att lära barn att äta rätt avseende vad de 

äter, när de äter, hur ofta och hur mycket. Denna studie visade att fallstudieobjektet inte har 

involverat undersökningens ämne i undervisningen i ett större sammanhang tidigare. 

 

Studien har givit bakgrundskunskap när det gäller grundskolebarns rekommenderade 

kostintag. När barnen har uppnått åldern 4 år är kostrekommendationerna desamma som för 

vuxna gällande den procentuella fördelningen av protein, kolhydrater och fett. Dessutom 

råder de svenska näringsrekommendationerna oss till måltidsfördelningen: frukost 20-25 %, 

lunch 25-35 %, middag 25-35 % samt mellanmål 1-3 mellanmål med en god näringsmässig 

sammansättning. Måltiderna bör även fördelas jämnt över dagen med ett regelbundet 

måltidsmönster samt ätas i lugn och ro (Livsmedelsverket 2007, Riktlinjer för 

måltidsordning), studier visar att mättnaden ofta infinner sig inom 10-20 minuter (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 30). Vid detta fallstudieobjekt finns det ordningsregler som innebär att 
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eleverna ska sitta kvar vid matbordet i minst 20 minuter. Eleverna äter även på samma tid 

varje dag och har 30 minuter till sitt förfogande. Eleverna har även bestämda platser i 

matsalen i syfte att skapa en matro. De bestämda platserna resulterar även i att eleverna 

kommer till rätta snabbt och därigenom har mer tid att ägna åt sin lunch, förklarar 

skolrestaurangchefen. Slutsatsen av detta blir att fallobjektets ordningsregler, i syfte att främja 

elevernas matvanor, stämmer överens med de rekommendationer som står skrivna. 

 

Detta pedagogiska arbetssätt som skolrestaurangpersonalen använder sig av skulle mycket väl 

kunna grunda sig i Erlanson-Albertsson påstående att hungersignaler skickas ut i samma 

ögonblick som vi biter på något och munhålan konfronteras med smaken (Erlanson-

Albertsson 1998, s. 25), en slutsats är alltså viktigt att prova nya smaker då hungersignaler 

kan skickas ut vid nya smaker som vi tycker om, något som personalen i skolrestaurangen 

med andra ord arbetar aktivt med.  

 

Skolrestaurangchefen uttrycker viljan att bli mer delaktig i elevernas läroprocess när det gäller 

kostbiten. När skolrestaurangchefen uttrycker detta och samtidigt innehar en yrkeskompetens 

i just detta område som flera av lärarna anser är en viktig del av elevernas lärande, ställs 

frågan varför ett samarbete inte har upprättats? Skolsköterskan uttrycker, ”jag är ingen 

pedagog”, vilket mycket riktigt stämmer men skolsköterskans yrkeskompetens skulle, i 

samarbete med klassläraren, resultera till en pedagogisk undervisning med hög nivå på 

ämneskunskap, speciellt när undervisningen riktar sig mot hälsofrämjande insatser. 

7.1.4. Framtidens kostundervisning 

Ämnesintegrera kost med andra ämnen exempelvis geografi. Detta kan göras efter varje 

skollov då lärarna i stor grupp frågar eleverna var de har varit, i vilka länder eller i vilka 

landskap? På detta sätt kan man lyfta kostvanor ur ett kulturellt perspektiv. Ett annat 

arbetssätt är att dagligen skriva upp dagens lunch på klassrumstavlan och kort gå igenom vad 

dagens kost kan göra för den enskilda eleven. Vilket ämne och vilken maträtt gör att eleven 

kan koncentrera sig lite extra på eftermiddagens matematiklektion, eller vilken rätt ger eleven 

lite mer fysisk ork inför idrottslektionen. Detta behöver inte vara tidskrävande utan det viktiga 

är att ämnet regelbundet återkommer i elevernas vardag. På detta sätt kan ett 

upplevelsebaserat lärande ske inom kosten och vidröra flera ämnen samtidigt, vilket kan 

motivera fler pedagoger på skolan att uppmärksamma ämnet. Idrottslärarens vision är att 
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dagligen ha ett kort möte innan lunch med den aktuella klassen och snabbt gå igenom dagens 

lunch, ”idag serveras det och det, vad är det bra för?”. 

7.2. Metoddiskussion 

Datainsamlingen har bestått utav bakgrundsstudier och intervjuer. Kombinationen av dessa 

två metoder anser jag har gett ett brett resultat i relation till undersökningens syftet och 

frågeställning. Den kvalitativa ansatsen anser jag ha varit ett relevant val då 

yrkeskategoriernas arbetsuppdrag hela tiden har varit i fokus och jag har varit ute efter att få 

en förståelse för hur de olika yrkeskategorierna arbetar med kost. Efter intervjuerna är 

upplevelsen studien gett ett mycket brett resultat som å ena sidan relaterar tydligt till syfte och 

frågeställningar men å andra sidan saknar de djupgående svaren. Om samma undersökning 

skulle genomföras igen skulle intervjuguiderna utformas på ett sådant sätt att frågorna blir 

mer djupgående inom ett mindre område. Upplevelsen är dock att intervjuerna har varit 

mycket innehållsrika och kunde analyseras noggrant när det gäller att tillvarata på flera citat 

och kloka ord eftersom intervjuerna spelades in. 
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