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Sammanfattning  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa tolkar 

begreppet kost i Lgy 11, hur de undervisar kring kost och lärarnas syn på elevers 

förkunskaper om hälsa och kost. Frågeställninggarna jag har är 

 Lärares syn på kost utifrån Lgy 11 

 Hur undervisar lärare om kost i ämnet idrott och hälsa? 

 Lärares syn på elevers kunskapsnivå inom hälsa och kost 

Metod 

Jag valde att göra en kvalitativ studie, med fokus på intervju av lärare, så kallad 

respondentintervjuer. Anledningen till detta är att genom en kvalitativ studie, får jag med 

lärarnas tankar och åsikter om kostlära som annars inte kommit med om jag utfört en 

kvalitativ studie. Första steget jag tog när jag började denna studie var att samla in data och 

aktuell forskning som diskuterade kostens betydelse för ungdomar och skolverkets 

undersökningar om den aktuella situationen för idrott och hälsa idag. När den datasamlingen 

var klar, gick jag vidare med att söka efter respondenter. Val av respondeter var slumpmässigt 

och begränsningen var att respondenterna skulle vara behöriga för ämnet, samt jobba inom en 

gymnasieskola. 

Resultat 

Resultatet visade att 5 av 6 lärare prioriterade kostlära, men hade olika fokus. 2 lärares 

undervisning om kost genomsyrades av prestation och träning, medan 3 lärare undervisade 

om kost utifrån ett vardagligt perspektiv. En av lärarna kopplade även kosten till betydelsen 

som den kan ha för skolprestationen i form av koncentrationsförmåga samt den kognitiva 

förmågan. Lärarnas tolkning av elevers kunskapsnivåer är att den är varierad och påverkas av 

elevernas tidigare idrott och hälsa lärare i grundskolan. En ingen fokus på kostlära. 

Slutsats 

Min slutsats är att idrott och hälsa lärare bör tolka begreppen kost och hälsa likgiltigt både i 

grundskolan och gymnasieskolan. Med det menar jag att det ska ske en progression från 

hälsomomenten i grundskolan till gymnasieskolan, där idrott och hälsa lärarna i 

gymnasieskolan kan bygga på kunskapen, istället för att börja från grunden på grund av att 

eleverna saknar kunskaper inom området. 
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Inledning 
 

I dagens Sverige har kosten fått en plats under det mediala rampljuset och detta har fördelar 

och nackdelar. I media idag finns det ett stort utbud med kockprogram som inriktar sig mot 

hälsosam mat och samhället har blivit medvetet om hur stor påverkan kost har på människors 

hälsa. Men denna medvetenhet verkar inte omvandlas till något konkret, människor äter för 

lite frukt och intaget av läsk har ökat med 200 procent sedan 1980.(Socialstyrelsen, 

2009).Detta påverkar människors hälsa genom övervikt . Vuxna äter i snitt 200 gram frukt per 

dag och detta är långt under gränsen som satts på hur mycket frukt och grönt en människa 

behöver, rekommendationen idag ligger på 400 gram frukt per dag(Socialstyrelsen. 2009, 

s.247). 1700-talet hade Sverige en sockerkonsumtion på 0,4 kg per person och idag ligger 

nivån på 20 kg (Andersson, Tedin. 2008. s. 86). Kroppen behöver socker för att tillgodose 

energi behovet, men idag intar vi mer socker än vad kroppen behöver och detta är en av 

faktorerna som leder till övervikt, då socker som inte utnyttjas omvandlas till fetter. 

Anledningen till att sockerkonsumtionen har ökat har flera faktorer och några av dessa är 

överflödet med produkter i livsmedelsbutikerna, vilket kan hjälpa oss att välja hälsosammare 

livsmedel, men också stjälpa oss genom att onyttig och ohälsosam livsmedel erbjuds i större 

grad (Andersson, Tedin. 2008. s.84). En annan faktor är att helfabrikat (t.ex. fryst oxpytt) som 

är behandlade med socker för att förlänga hållbarheten har ökat i popularitet (Andersson, 

Tedin. 2008. s. 84-86).  

Vuxna människor slarvar med att täcka sitt behov av näring och har ökat sitt intag av 

energimängd och detta har enligt socialstyrelsen rapport lett till att fett man har ökat i 

samhället. (Socialstyrelsen.s. 247) Trenden med att människors slarvar med kosthållningen 

har även andra konsekvenser än bara försämrad hälsa.  En konsekvens med att slarva med 

kosten är att hjärnfunktionen drabbas och den kognitiva förmågan försämras.((Florence, 

Asbridge, Veugeler. 2008. s.213) 

Ovanstående ledde mig till att studera hur lärare i ämnet idrott & hälsa arbetar med och 

undervisar kost i ämnet, då forskning visar att ungdomars kost i stor grad påverkas av 

föräldrarnas kostvanor och som jag påpekat indikerar forskning att vuxnas kost inte är 

föredömlig idag. (Hallström. 2011. s.39) och diverse studier pekar på att övervikten hos 

barn/ungdomar har ökat och i vissa områden av Sverige har det fördubblats (Socialstyrelsen. 

2009. s.61-62). Då fetma är ett samhälligt problem som leder till kroniska sjukdomar och 

kostar samhället årligen 3 miljarder kronor (URL1) är idrott och hälsa ämnet ett viktigt 

verktyg för att uppmuntra till att leva ett hälsosamt liv.  
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Bakgrund   

Historiskt perspektiv Idrott & hälsa 

 Analyserar man idrotten i Sverige ur ett historiskt perspektiv, så ser man att idrotten använts 

som verktyg för olika medel.  Under 1800-talet skedde det omfattande omstruktureringar i 

samhället.  Man gick ifrån ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och detta betydde att 

människor lämnade sina jordbruk och flyttade till städer och det skedde en urbanisering.  Det 

fanns två stora konsekvenser som detta ledde till och därigenom höjde idrottens inflytande i 

samhället. När människor flyttade från landet till städerna förstördes de tidigare 

gemenskapsbanden och idrotten i städer var ett forum där människor kunde socialisera och 

skapa nya gemenskapsband. En annan konsekvens var att innan industrialiseringen jobbade 

människor främst med jordbruk som kan ses som allsidig träning då det inte är statiskt, men 

industrialiseringen ledde till ökad mekanisering vilket ledde till att arbeten blev ensidiga och 

man utförde rörelser som var felaktiga och idrotten såg till att industriarbetarna fick koppla av 

och slappna av efter jobbet. (Patriksson. 1973. s. 86-88.) Men mot slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet skedde det en förändring. Europa var i kris och Sverige försökte 

förbereda sig för att gå vinnande ur denna kris och man såg idrotten som ett verktyg för att 

höja nationalismen och den fysiska styrkan hos medborgarna. (Blom, Lindroth. 1995. s. 214) 

 ”den främsta drivkraften bakom gymnastikaktiveringen på 1860 talet kan 

 sökas på utrikespolitikens och försvarets område.”1 

1919 förändrades ämnet gymnastik och lek och idrott introducerades men ämnet var 

fortfarande influerat av militäriska övningar, men i 1928 läroverksstadga blev ämnet 

gymnastik ”demilitariserat” och gymnastiken fick en framskjuten roll.( Blom, Lindroth. 1995. 

s. 270-272) Ämnet tilldelades fyra lektioner i veckan och man hade friluftsdagar i femton 

heldagar. 1980 skedde en förändring, ämnet byte namn från gymnastik med lek och idrott till 

enbart idrott och de obligatoriska timmarna för ämnet sänktes. (Blom, Lindroth. 1995. s. 276) 

Enligt Lindroth så är det paradoxalt att ämnet fick färre antal timmar under en tidsperiod där 

stillasittandet har ökat bland ungdomar och att den vetenskapliga insikten om vad för effekter 

fysiskrörlighet har för människan.( Blom, Lindroth. 1995. s. 277) 1994 skedde ytterligare en 

förändring i och med Lpo 94, denna gång ändrade man namnet till Idrott och hälsa, och enligt 

Thedin berodde detta på att man inom samhället börjat lägga mer fokus på individens 

hälsa(Thedin. 2005. s. 14) och skolan fick ansvar för att undervisa om hälsa, en annan 

förändring var att ämnet fick mindre tid i schemat. 

                                                 
1 Patriksson, P. Idrottens historia i sociologisk belysning, (1973) 
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I tabellen ovan får man en överblick över hur ämnet idrott och hälsa har ändrats genom tiden 

och har gått ifrån gymnastik till att bli ett mer hälsoorienterat ämne.(Thedin. 2005. s. 15) 

Historiskt perspektiv kost 

Kostvanorna har också ändrats, tidigare vaR tillgången till mat begränsad. Utbudet var mindre 

och maten var ej behandlad för att öka hållbarheten och detta gjorde att människor inte hade 

en överkonsumtion av socker(Andersson, Tedin. 2008. s. 84-86). 1930 bestod barns 

huvudsakliga kost utav välling, gröt, bröd och potatis, kosten var ensidig och ledde till att 

barn hade vitamin och järnbrist(Socialstyrelsen. 1990. s.13-15). En studie som gjordes 

1981visade att det hade skett en förändring, barn led längre inte utav vitamin eller järnbrist, 

men man hade börjat ersätta måltider hemma och i skola med snabbmat vilket kan vara en 

indikator för framtida konsekvenser med fetma enligt socialstyrelsen (Socialstyrelsen. 1990. 

s.13). Skillnaden från 1930 till idag är att det börjat ske en övernutrition som istället har andra 

konsekvenser för kroppen. Men som jag nämnde tidigare så var människor i större grad fysisk 

aktiva förr i jämförelse med dagens samhälle.( Andersson, Tedin. 2008. s.12-14) och detta 

bekräftas av flertalet andra studier. Denna övernutrition kopplar socialstyrelsens studie om 

barns hälsa och kost till att feta och sockerrika produkter med höga värden av energi men med 

en låg näringstäthet har ökat i samhället och detta kan kopplas till att företag använder 

sockerbaserade ämnen för att förlänga hållbarheten på produkter(Socialstyrelsen. 1990. s.13). 

En annan teori om varför övervikten hos barn ökat är enligt Socialstyrelsen att det inte finns 

lika mycket utrymmen för barn för spontana aktiviteter på grund av bebyggelse  och att 

idrottsplatserna idag är oftast bokade för föreningsidrotten.(Socialstyrelsen. 1990. s.15)  
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Kursplaner ur ett kostperspektiv 

Nedan kommer jag att presentera Lpo 94 och Lgr 11 för att lärare i grundskolan måste 

undervisa om kost, för att ge elever möjlighet till inlärning som sedan kommer att fortsätta i 

gymnasieskolan. 

 

Lpo 94- Lgr 11 

Idrott och hälsa ämnet i skolan har stor fokus på allsidig rörelse och att det fysiska behovet 

hos barn ska tillfredställas genom lektioner och uppmuntra till livslångt intresse för idrott.  

Begreppet hälsa repeteras ofta i kursplanen för idrott och hälsa för grundskolan.(LPO94, 

Skolverket) 

- Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. 

Ämnet förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö 

kan främjas 

- Eleven skall – förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa 

kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang 

- Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är 

en viktig bedömningsgrund 

Begreppet hälsa i Lgr11 återkommer även där ofta.(Lgr11, skolverket) 

- en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet 

- Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa 

- resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan 

påverka hälsan och den fysiska förmågan 

Den stora skillnaden mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att i Lgr 11 har hälsa och livsstil en egen 

rubrik i det centrala innehållet.(Lgr11. skolverket) Begreppet kost nämns en gång i Lpo 94.    

Kommentarerna för Lgr 11 hänvisar till skolverkets undersökning som gjordes, där man kom 

fram till att elever vill ha kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hälsan 

och detta har lett till att man försöker genom undervisningen ge elever kunskap om  hur 

träningsmetoder och kost kan påverka den fysiska förmågan.(Skolverket. Lgr 11 .s.7) Vidare 

står det att det är viktigt att elever ska få möjligheten till att reflektera om aktiviteterna som 
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utförs och detta möjliggör för eleverna att dra slutsatser av erfarenheterna de fått. Det ska 

även finnas en tydlig progression inom hälsomomentet i grundskolan, där man i högre 

årskurserna har en tydligare betoning på livsstilsfrågor samt kostens betydelse för den fysiska 

förmågan.(Skolverket,.Lgr 11,.s.14-15) 

Lgy 11 

I Lgy 11 för gymnasieskolan nämns kost en gång, men begreppet hälsa återkommer 

ofta.(Lgy11,Skolverket) 

- Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och 

miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i 

arbetsliv och samhälle. 

- Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för 

kroppslig förmåga och hälsa. 

- Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och 

hälsa.   

- Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och 

prestation. 

- beskriver eleven aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan. 

I kommentarerna som finns till Lgy 11, beskriver man syftet och ger en övergripande 

beskrivning av ämnet idrott och hälsa, där skriver man att kroppslig förmåga och 

rörelseaktiviteter ska vara det centrala i ämnet, syftet med  rörelseaktiviteter och den 

kroppsliga förmågan är att den fysiska aktiviteten ska leda till en ökad energiförbrukning som 

är över den basala nivån (Skolverket. Lgy 11 kommentarer. s.1). Det står även att ämnet idrott 

och hälsa har saknat reflektion och analys moment, men att detta har fått större fokus i den 

nya kursplanen(Skolverket, Lgy 11 kommentarer .s.4). I kommentarerna diskuterar man hälsa 

ett fåtal gånger och kost nämns inte alls. 

I boken ”Idrottsdidaktiska utmaningar” tar man upp problemet som hälsobegreppet har för 

lärare i idrott och hälsa, då begreppet saknar en klar definition och detta leder till att lärare 

tolkar det olika vilket leder till att lektioner från lärare till lärare kan ha kontraster och att 

hälsa sett som kunskapsobjekt i ämnet inte är tydligt.(Jakobsson. 2002. s.178-179)  
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Skolinspektionens rapport  

2010 och 2012 gjorde Skolinspektionen tillsyn i ämnet idrott och hälsa i skolor över hela 

Sverige. Tillsynen från 2010 fokuserade på grundskolans senare år, år 6-9 och inspektionen 

från 2012 fokuserade på mellanstadiet, år 4-6. Vid den första inspektionen granskade man  ca 

300 lektioner i ämnet idrott och hälsa och kom oanmälda.(Skolinspektionen.,2010., s. 4) 

Inspektionen fokuserade på flera aktiviteter som skedde under lektionerna 

(Skolinspektionen.,2010.,s. 4), men jag kommer att fokusera på resultaten om aktiviteterna 

som förekom under lektionerna. Det man kom fram till var att lektionerna dominerades utav 

bollspel och att hälsoperspektivet var ej prioriterat (Skolinspektionen., 2010., s.5). 

Diagram 1 

 
Diagrammet visar olika aktiviteter och hur många gånger dessa observerades utav 300 

lektioner.(Skolinspektionen. 2010. s.6) 

Som diagrammet visar är hälsoperspektivet, speciellt kostlära ej prioriterat av idrottslärare och 

enligt Skolinspektionen kan bollspelets dominanta ställning ge konsekvenser för ämnet och 

eleverna; elever kan välja att inte delta som kan leda till att de går miste om viktig kunskap 

som skulle kunna hjälpa de i framtiden, att undervisningen fokuserar på prestation, vilket 

krockar med ämnets syfte och att betygsättningen saknar validitet, då varken bollspel och 

prestation finns som mål i kursplanens betygskriterier (Skolinspektionen. 2010. s.6). Enligt 
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skolinspektionen påverkas lärarna av synen som finns på ämnet, från samhället i stort och 

elever, att det är ett praktiskt ämne och fokus ligger på att röra sig och ha roligt 

(Skolinspektionen. 2010. s.7). Skolinspektionen anser att detta beror på att ämnet historiskt 

har setts som och varit ett praktiskt ämne, men att detta ändrades i och med Lpo 94 som 

breddade ämnet till att även bli ett kunskapsämne, men det har än idag inte fått genomslag i 

ämnet(Skolinspektionen. 2010. s.7).   

 

”På över 800 noteringar som Skolinspektionen gjorde vid den flygande tillsynen 

finns bara tolv som kan kopplas till begreppet hälsa”(Skolinspektionen. 2010. 

s.8) 

 

Skolinspektionen anser att frånvaron av hälsoperspektivet är konstigt, då flera rapporter visar 

att ungdomars hälsa har försämrats och att detta var en av anledningarna till att ämnet till viss 

del blev ett kunskapsämne i början av 90-talet. En annan anledning till att hälsoperspektivet 

negligeras är att lärare tolkar hälsa ur ett fysiologiskt perspektiv, vilket innebär att lektionerna 

formas efter att eleverna ska vara aktiva och på så sätt vara hälsosamma och detta är ett smalt 

perspektiv på hälsa och skiljer sig ifrån kursplanens mål för hälsa som ser hälsa som ett 

kunskapsämne enligt inspektionen.(Skolinspektionen. 2010. s.8) 

Skolinspektionen från 2012 fick liknande resultat som den från 2010. Det man kom fram till 

var att tolkningen av syftet av ämnet skiljer sig mellan lärare i idrott och hälsa. Även vid 

denna inspektion var det stort fokus på praktiska moment, vilket hindrar eleverna att få 

möjlighet att uppnå kunskapsmålen i ämnet (Skolinspektionen. 2012. s.6). Skolinspektionen 

nämner även att elever inte har tillräckligt med förståelse för syftet med ämnet 

(Skolinspektionen. 2012. s.17) vilket kan ha sin grund i att lärare i ämnet har svårigheter med 

att tyda kursplanen och målen.  

Vad är bra matvanor? 

För att definiera vad bra matvanor är kommer jag att förklara Livsmedelsverkets 

rekommendationer för bra kost.(Socialstyrelsen. 2009. s. 245) Det livsmedelverket 

rekommenderar är: 1. En minskad konsumtion av godis, glass, bakverk, snacks, energirika 

drycker och alkohol. 2. Ökad konsumtion av grönsaker och frukt. 3. Byte till olja och flytande 

matfetter och nyckelhålmärkta mejeri och köttprodukter samt fisk. 4. Ett begränsat intag av 

salt, som ska ligga på 5-6 gram per dag och byte till fullkornsprodukter (Socialstyrelsen. 

2009. s.244). 
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Syftet med livsmedelsverket rekommendationer är att tillgodose näringsbehovet som 

människor har samt att förebygga övervikt och sjukdomar, som t.ex. vissa former av cancer 

(Socialstyrelsen. 2009. s.245). 
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Tidigare forskning 

Kostvanor 

Tidigare studier visar att frukostvanor försämras med åldern för ungdomar i Europa. 

(Hallström. 2011. s.5) . Studien visade att ungdomar som inte äter frukost varje dag varierar, 

från 2 procent till 39 procent. En orsak till att frekvensen är hög för ungdomar som inte äter 

frukost enligt studien kan vara att ungdomar får mindre sömn och att detta har konsekvenser 

för frukostvanorna. Studien påpekar att det är fler tjejer än killar som hoppar över frukost. 

Denna vana är även aktuell i Sverige, där man kom fram till att svenska flickor i 15 årsåldern 

äter frukost i färre antal dagar än pojkar i samma ålder (Folkhälsoinstitutet. 2002. s.25).Detta 

kan bero på att tjejer i tonåren har en större tendens än killar att vilja gå ner i vikt, och ett sätt 

att gå ner i vikt är att inte äta frukost, vilket har konsekvens för deras psykiska hälsa och den 

kognitiva förmågan. (Hallström. 2011. s.6)( Folkhälsoinstitutet. 2002. s.18) Hallströms studie 

visade även att ungdomar med regelbundna frukostvanor hade en större tendens att 

konsumera mejeriprodukter och frukt dagligen än ungdomar med oregelbunden 

kostvana(Hallström. 2011. s.6). Enligt Hallström är det tre nivåer av inflytande som påverkar 

människors kostvanor och dessa är individuell, sociokulturella och fysiska. Den individuella 

nivån går in på beteenden och kognitiva faktorer som påverkar valet av kost. Den 

sociokulturella nivån förklarar hur familj och kamrater påverkar individens kostvanor. Den 

fysiska nivån går in på vart maten produceras, inhandlas och vart den konsumeras, som t.ex. i 

skolan eller hemma.( Hallström. 2011. s.6-7) Hallström skriver att ungdomars frukostvanor 

främst påverkas av föräldrarna och deras utbildningsnivåer, i hennes studie nämns inte 

skolans roll om att utbilda elever om kostens betydelse (Hallström. 2011. s.41-42). Hennes 

slutsats är att det är viktigt att främja frukostvanor hos ungdomar som kommer från en 

bakgrund med låg socioekonomisk status(Hallström. 2011. s.48) och detta kan kopplas till 

andra studier som jag kommer att redovisa senare där de kommit fram till att det finns en 

korrelation mellan goda kostvanor och högre utbildning. Hallström avslutar sin studie med att 

skriva att ungdomar bör bli uppmuntrade till att äta frukost regelbundet, då det har 

konsekvenser för hälsan i framtiden och att risken för fetma minskar.(Hallström. 2011. s.48) 

En annan studie som fokuserar på frukostens betydelse för hälsan konstaterar att specifika 

näringsämnen som saknas i kosten under uppväxten kan påverka hjärnans utveckling och den 

kognitiva förmågan negativt(Basch. 2011. s. 635). Studien som gjordes i USA visade även att 

dålig kost hade konsekvenser på den fysiska och psykiska hälsan och även på betygen och 

prestationen i skolan. Ett sätt att motverka den dåliga livsmedelsförsörjningen för ungdomar i 
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USA har varit att starta kostassisterande program, som t.ex. frukost i skolan som bekostas av 

staten som skolan ligger i. Eftersom frukost äts efter en relativt lång fasta, är det viktigt för 

kroppen och organen, speciellt hjärnan att få näring innan skolan börjar för att öka hjärnans 

aktivitet. Studien visade även att tjejer hade en högre tendens till att inte äta frukost, då dessa 

har ett intryck av att inte äta frukost är ett effektivt sätt att gå ner i vikt. (Basch. 2011. s.636) 

En liknande studie som gjordes i Kanada fokuserade på hur alla måltider under dagen 

påverkade ungdomars prestationer i skolan, till denna studie hade man konstruerat egna tester 

för att se hur kosten påverkade elevers prestationer. Det man kom fram till var att elever med 

en hög konsumering av frukt och grönsaker och en lägre kaloriintag av fett ledde till bättre 

resultat i testet som var konstruerat liksom i ovanstående studie menar man att skolan bör 

erbjuda frukost  eftersom frukosten har en positiv påverkan för den kognitiva förmågan, 

speciellt inom den undernärda delen av befolkningen.  Enligt studien har goda kostvanor en 

direkt påverkan för den framtida socioekonomiska statusen som eleverna kommer att få, 

eftersom en god kosthållning leder till bättre hälsa och kan hjälpa eleverna till att få en högre 

utbildning. En negativ konsekvens av att elever inte har goda kostvanor är att de 

socioekonomiska skillnaderna kommer att bli större i framtiden än de är idag och samhället 

har ett ansvar för att motverka att klyftorna inte ökar(Florence, Asbridge. 2008). En svensk 

studie som Karolinska Institutet genomförde visade liknande resultat som den kanadensiska. 

Man kom fram till att ungdomar med ett lågt intag av onyttig mat hade högre betyg än de som 

hade ett högt intag. De som hade lågt intag hade ett medelvärde på 220,1 och de som hade ett 

högt intag hade ett medelvärde på 186,8 i ett test som hade konstruerats för studien. (Kark, 

Hjern, Rasmussen. 2011) Slutsatsen som de kom fram till var att dåliga frukostvanor och lågt 

intag av frukt och grönsaker hade negativa konsekvenser för betygen. Denna studie kunde inte 

finna några samband mellan fysisk aktivitet, viktnivå och betyg. Studien påpekar att skolan 

bör vara en frizon, där tillgången till ohälsosam mat bör vara begränsad och att skolan bör ta 

ansvar för att utbilda elever om kost och om en hälsosam livsstil.( Kark, Hjern, Rasmussen. 

2011) 

En annan studie som fokuserat på hur kost påverkar ungdomars akademiska framgångar i 

Sverige, kom fram till att folsyra2 har direkta positiva konsekvenser för framgångar i den 

akademiska världen, då man hittat en koppling mellan den neurokognitiva utvecklingen hos 

barn med folsyra under uppväxten.(Nilsson, Yngve, Böttiger, Wennlöf, Sjöström. 2011. 

s.359) 

                                                 
2 Vitamin B 
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”We show that academic achievement is strongly and positively related to folate 

intake, independently of major socioeconomic confounders, tHcy, or MTHFR 

genotype”(Nilsson, Et al. 2011. s.359) 

Den stora skillnaden mellan de tidigare studierna och den ovanstående är att denna studie 

visar att akademiska prestationer är positivt relaterad till folsyra intag, oberoende av de stora 

socioekonomiska aspekterna. Man bevisade även att folsyra under graviditet hade positiva 

effekter för fostret(Nilsson, et al. 2011. s.363) 

I Island gjordes en liknande studie där man jämförde livsstil och prestation i skolan hos 15- 

åringar som reaktion mot den ”fetmaepidemi” som framkommit senaste 20 åren i 

Island.(Sigfusdottir, Kritjansson, Allegrante. 2007 . s.71) Resultatet för studien visade att 

elever med högre BMI hade föräldrar med låg utbildning och elevernas fysiska aktvitet var 

mindre än elever med lägre BMI(Sigfusdottir, et al. s.74). BMI nivån hos eleverna var den 

egenskap som hade störst påverkan på skolprestationen, följt av kost och fysisk aktivitet. 

Studien rekommenderar att idrottsämnet förbättras och utökas i timmar och att skolor blir 

medvetna om maten som erbjuds i lunchen. (Sigfusdottir, et al. s.78) 

Hälsa i ämnet idrott & hälsa 

En studie som Thedin, B har gjort om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med hälsa 

visade att lärarnas huvudsyfte med lektionen är att eleverna ska ha roligt, och detta är enligt 

Thedin ett sätt att legitimera ämnet gentemot eleverna.(Thedin. 2005. s.32) Genom 

intervjuerna kom det fram att lärare ansåg att hälsamomentet var diffust och att man  berörde 

ämnet hälsa genom att eleverna är fysiskt aktiva och på så sätt når hälsa.( Thedin. 2005. s.48)  

Ett problem som Thedin identifierar är att hälsobegreppet saknar en klar definition och att 

detta försvårar undervisningen i hälsomomenten (Thedin. 2005. s.58) och detta har som 

konsekvens att idrott och hälsa lärare låter andra ämnen undervisa om hälsa, som t.ex. 

hemkunskap, där det kan fokuseras på kost och naturkunskap för att undervisa om hur 

kroppen ser ut och fungerar. (Thedin. 2005. s.59) Quennerstedt skriver i sin studie att lärare 

utgår från det praktiska och att hälsomomentet hamnar i skuggan. Hälsa ses som liktydligt 

med fysisk ansträngning och att det är det praktiska som bedöms och inte 

kunskapsutvecklingen genom t.ex. kritisk reflektion, vilket går emot vad som står i 

styrdokumenten. Det verkar även finnas en bild av att lärarna anser att man lär sig bara man är 

ombytt och är aktiv under lektionen.(Quennerstedt, Sundberg. 2003) 

En studie som Quennerstedt har gjort, fokuserade på vilket perspektiv idrott och hälsa ämnet 

har på hälsa. Är synsättet patogent eller salutogent? Han förklarar att ur det patogena synsättet 
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fokuserar man på det som inte är normalt eller avvikande, frågorna man ställer sig är hur man 

kan bota sjukdomen och hur man kan förebygga den och detta system från grunden har en 

begränsad syn på hälsa och Antonovsky hävdar att detta synsätt inte tar hänsyn till individen. 

Detta synsätt kan ha konsekvenser för elever som har dålig självkänsla. Det salutogena 

perspektivet fokuserar på vad som främjar hälsa och vad som hindrar utvecklingen av hälsa. 

Quennerstedt hävdar att det patogena synsättet är idag dominant inom idrott & hälsa, eftersom 

man fokuserar på att förebygga sjukdomar och inte på att utveckla hälsan. Ett annat problem 

som Quennerstedt identifierar är att i ämnet finns det ett synsätt som accepterar att fysisk 

aktivitet leder till hälsa och detta skapar en miljö där elever får skylla sig själva om de inte rör 

på sig, kortfattat är synsättet: motion=kondition=hälsa.(Quennerstedt. 2008) 

 

Teoretiskt perspektiv  

Salutogena perspektivet 

Det salutogena perspektivet myntades som en respons mot det patogena, där man utgick från 

problemet, sjukdomen.(Hansson. 2010. s.46) Det är sjukdomen som får uppmärksamhet och 

varken människan eller aspekter som är hälsosamma hos människan får uppmärksamhet. Man 

tar alltså inte hänsyn till människans livssituation. Man fokuserade på egenskaper som bidrar 

till ohälsa och inte på faktorer som bidrar till hälsa, man ger människan en dikotomiserad 

klassifikation, där man antingen är frisk eller sjuk (Antonovsky. 2007. s.38). Ett exempel som 

Antonovsky tar upp är en undersökning på kvinnor som jobbar inom fabriker och varför de 

hade högt blodtryck, man kom framtill att 25 procent av kvinnorna hade högt blodtryck men 

att kvinnor inom fackföreningsanslutna fabriker hade bara 6 procent av  kvinnliga arbetarna 

högt blodtryck men detta ignorerade man och fokuserade bara på sjukdomen och inte på 

varför kvinnorna som var fackanslutna mådde bättre jämfört med de som inte var 

fackanslutna.(Antonovsky. 2007. s.32) 

 Enligt Antonovsky blir läkare specialist på en sjukdom, och kan bota den och enligt honom 

blir hela processen mekaniserad och leder till att kommunikationen läkare emellan är ej 

befintlig fastän de jobbar med samma problem, som är sjukdomar. Det Antonovsky syftar på 

är att läkare som fokuserar enbart på ”sin” sjukdom kommer att missa vad den tidigare 

läkaren har diagnostiserat vid ett tidigare skedde och detta leder till att läkare ej utvecklar 

egenskaper för att kunna se andra sjukdomar än sin egen specialitet eller möjligheten till att se 

bakomliggande faktorer. Kortfattat menar han att det patogena perspektivet sätter skygglappar 

på människor. Man tar inte hänsyn till bakomliggande faktorer(Antonovsky. 2007. s.29-31) 
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Analyserar man hälsa utifrån ett salutogent perspektiv, utgår man från hälsa och fokuserar på 

faktorer som gynnar hälsan och utvecklar den och förstärker den.(Antonovsky. 2007. s.34-

35). 

Ur ett salutogent perspektiv kan man vara sjuk men fortfarande ha hälsan. Man ser hälsa som 

ett kontinuum mellan ohälsa och hälsa som hela tiden är dynamisk. Hälsa rör sig mellan två 

poler.(Antonovsky. s.35) 

Att den är dynamisk beror på att människan under sitt liv påverkas av uppbyggande och 

nedbrytande faktorer och dessa faktorer bestämmer vart i kontinuumen eller polen man 

befinner sig i(Antonovsky. s.36) 

Man bedömer hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, där människor kan ha en sjukdom, men 

fortfarande känna sig frisk, eftersom människor inte lever i ett vakuum, människor lever med 

andra och detta tar salutogena perspektivet hänsyn till. Att det enbart inte är det fysiologiska 

som bestämmer hälsa, det är även det psykiska, sociala och existentiella.(Antonovsky. s.44) 

Det salutogena försöker se tillgångarna hos en människa, då alla människor har något i sig 

som är av värde och bringar hälsa.(Antonovsky. s.41) 

Hur rör man sig mot hälsa i kontinuumen ohälsa och hälsa? Enligt Antonovsky finns det 

stressorer i varje människas liv och enligt det patogena synsättet ser man stressorer som 

sjukdomsalstrande och uppgiften är att begränsa dessa, men ur ett salutogent synsätt kan 

stressorerna både vara negativa och positiva(Antonovsky. s.33) Det som bestämmer om 

stressorerna är negativa eller positiva är hur man hanterar dessa, copingresurser.(Antonovsky 

.s.35) 

För att man ska ha resurser för att hantera stressorerna i livet, myntade Antonovsky begreppet 

KASAM som står för känslan av sammanhang och inom KASAM finns det tre centrala 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som bestämmer om man har en 

stark eller svag KASAM.(Antonovsky. s.43) 

Begriplighet 

Enligt Antonovsky hjälper begriplighet individen med att förbereda sig för eventuella 

stressorer eller stimuli så att dessa i så stor grad som möjligt är förutsägbara eller att om det 

kommer som överraskning har man resurser för att hantera dessa. Stimulit eller stressorn 

behöver inte vara positiv. Om det sker en större olycka med ett dödsfall inom familjen handlar 

det om att göra det begripbar (Antonovsky. s.44) 
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Hanterbarhet 

Den andra komponenten fokuserar på hur man hanterar stressorerna som man utsätts för. Har 

man resurser för att hantera problemet och gå vidare. Resurserna kan vara saker som 

individen själv kontrollerar eller genom omgivningens stöd som t.ex. fru, läkare och familj. 

Antonovsky menar att om man har en hög hanterbarhet kommer man inte känna sig som ett 

offer för omständigheterna eller att livet är orättvist. Negativa saker händer hela tiden och det 

handlar om att hantera dessa och kunna gå vidare.(Antonovsky. s.45) 

Meningsfullhet 

Den tredje och sista komponenten i KASAM är meningsfullhet och här handlar det om i 

vilken grad man känner att livet har ett känslomässigt värde, att man i de problem och krav 

man ställs inför i livet är värda att lägga ner energi på. Att man ser utmaningarna som ett sätt 

att utvecklas som människa. Man söker en mening i t.ex. olyckan och försöker bli stärkt av 

den.(Antonovsky. s.46) 

Antonovsky hävdar att komponenten meningsfullhet är den viktigaste. Om en människa har 

hög begriplighet och en hög hanterbarhet men en låg meningsfullhet kommer de två 

föregående komponenterna inte att hålla ur ett långsiktigt perspektiv, då individen inte kan 

finna någon mening med livet, men om det omvända skulle ske, att man har låg begriplighet 

och låg hanterbarhet men en hög meningsfullhet finns det en stor chans att individen kan 

lyckas med att vända det negativa till något positivt eftersom individen ser en mening med 

livet.(Antonovsky. s.50) 

Det finns även kritik mot Antonovskys salutogena perspektiv, att det saknar bevis på att det 

håller långsiktigt och den svaga kopplingen till den fysiska människan. Kritikerna menar att 

Antonovskys teori saknar bevis på att teorin håller långsiktigt, eftersom Antonovsky själv har 

sagt att KASAM har utvecklats till fullo vid 30 års ålder och att man därefter inte är lika 

mottaglig mot förändringar som sker i ens liv. Men undersökningar visar att KASAM ökar 

med livslängden(Lindström, Eriksson. 2010. s.46) 

Den andra punkten som Antonovskys teori har fått kritik för är bristen på koppling till den 

fysiska kroppen eftersom KASAM mest tar hänsyn till det mentala, sociala spirituella delarna 

i livet. (Lindström, Eriksson. 2010. s.46) 

Carol Tishelman har även kritiserat teorin om KASAM, att det används som en generell 

metod för att undersöka om människors hälsotillstånd och hon anser att detta är fel, då man 

som forskare eller studieledare måste veta vad som är syftet med att använda KASAM som 

verktyg, har man mätt det man ville mäta? (Tishelman. 1998 .s.82) 
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Hon kritiserar även att man använder KASAM som ett ”supra-kulturellt instrument”. 

Tishelman hävdar att KASAM som metod är knuten till västerländsk kultur och att använda 

den inom andra kulturer skulle vara fel eftersom kulturer skiljer sig ifrån varandra hon hävdar 

även att testet missgynnar kvinnor, då de oftast får lägre poäng än män, vilket enligt henne 

beror på att testet utgår från männen som norm.(Tishelman. s.83-84) 

Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin behandlar frågor om de yttre begränsande frågorna, som tillåter vissa 

aktiviteter och begränsar andra som en lärare möter i skolan och samtidigt ger lärare frirum 

för handlande.(Linde. 2006. s.67) Broady skriver att ramfaktorteorin är faktorer som 

begränsar en lärares kontroll i undervisningssituationer. Ramfaktorteorin behandlar tre 

moment. Kursplanen, hur kursmomenten ska läras ut och i vilken ordning samt tiden som 

elever behöver för kunskapsutveckling i ett specifikt ämne. Ramfaktorteorin behandlar inte 

den tillängliga undervisningstiden, utan tiden en elev behöver för kunskapsutveckling. 

(Broady. 1999. s.113) Broady hävdar även att det är undervisningstiden som är en avgörande 

ramfaktor för lärare, eftersom det är tiden som begränsar undervisningsförloppet, vilket 

påverkar resultaten som elever får(Broady. 1999.  s.114) 

 

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa tolkar 

begreppet kost i Lgy 11, hur de undervisar kring kost och lärarnas syn på elevers 

förkunskaper om hälsa och kost För att uppfylla mitt syfte har jag följande frågeställningar: 

 Lärares syn på kost utifrån Lgy 11? 

 Hur undervisar lärare om kost i ämnet idrott och hälsa? 

 Lärares syn på elevers kunskapsnivå inom hälsa och kost? 

Metod  

Val av metod  

I den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två inriktningar för att göra en studie. 

Dessa är kvalitativ och kvantitativ. Repstad menar att arbetsmaterialet skiljer sig genom att i 

en kvantitativ studie är det siffror som står i fokus, men i en kvalitativ studie är det miljön och 

personer som står i fokus och att arbetet baserar sig på texten som material.(Repstad. 2009. 

s.14-15)  
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 Monica Dalen hävdar att syftet med en kvalitativ studie är att få insikt om fenomen som rör 

individer i deras sociala verklighet. Man försöker att förstå situationen som intervjupersonen 

befinner sig i och dennes synpunkt om problemområdet. Ett exempel är t.ex. att få en idrott 

och hälsa lärares synpunkter om kursplanen för ämnet. (Dalen. 2007. s.11) En kvalitativ 

undersökning måste vara avgränsad som nämnts tidigare kopplade till specifika miljöer, för 

att kunna få en överblick och möjlighet till att beskriva fenomenen som sker i de specifika 

miljöerna(Repstad. 2009. s.23 

Syftet med att göra en kvantitativ studie är att kunna generalisera och jämföra olika grupper 

genom att göra stickprover i en population.(Patel, Davidson. 1994. s.91) Det är viktigt att man 

har en slumpmässig urval, eftersom det då finns stor chans att alla i populationen har lika stor 

sannolikhet att bli valda.(Patel, Davidson. 1994. .s.91) 

Till min studie har jag valt att göra en kvalitativ studie, då jag vill ta reda på hur idrott och 

hälsa lärare arbetar med kost i ämnet idrott och hälsa. 

Urval och avgränsning  

Personerna som intervjuas kommer att vara respondenter, eftersom jag kommer att intervjua 

personer som själva är delaktiga i området jag undersöker(Holme, Solvang. 1997. s.104). Om 

jag skulle intervjua en person som själv inte är delaktig i företeelsen, men är expert i området, 

skulle det bli en informantintervju(Holme, Solvang. 1997. s.104). För att få ett brett 

informationsinnehåll ska forskaren försöka ha ett variationsbredd  med urvalet av 

respondenter och detta innebär att det ska ha en spridning mellan ålder, kön och 

värderingar(Holme, Solvang. 1997. s.104).  

 

Genomförande  

För att få respondenter till min studie använde jag mig av mina tidigare VFU handledare och 

sökte gymnasieskolor genom Stockholm stads hemsida, för att sedan skicka mail till skolans 

rektor med en kort presentation av min studie samt en förfrågan om jag skulle kunna få idrott 

och hälsa lärarnas mail.   4 gymnasieskolor låg i innerstaden och 2 gymnasieskolor låg i en 

närförort. Jag mailade 20 skolor och fick svar från 6 st. Jag hade ett bortfall på 14 

gymnasieskolor. Till intervjuerna hade jag förberett genom att ha standardiserade frågor, som 

innebär att man ställer samma frågor i samma ordning till respondenterna(Patel, Davidson. 

1994. s.61). Intervjufrågorna var strukturerade till att vara öppna, vilket lämnar utrymme till 

respondenten att svara utförligt och inte bara nej eller ja.(Patel, Davidson. 1994. s.61) 
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Databearbetning och analysmetod  

Databearbetningen skedde genom att ha mina frågeställningar som rubriker i min 

diskussion och under dessa jämföra mina informanters svar. Delar av intervjuerna 

togs ej med i resultatet, då jag valde att bearbeta delar av intervjun som besvarade 

mina frågor och censurerade bort små pratet eftersom dessa ej var relevant för mitt 

arbete. Vill man lyssna på hela samtalen, finns ljudbanden att tillgå. Genom att 

arbeta på detta sätt minskar jag det utskrivna materialet. Repstad hävdar att 

fördelen med ljudupptagning är att det ej sker någon filtrering vilket kan ske när 

man antecknar, men det finns även nackdelar med ljudupptagning och dessa är att 

informanterna kan bli hämmade, vilket leder till att intervjun kan blir stel och även 

att man får ca 20-25 sidor utskrivet material och detta tar upp mycket tid.(Repstad. 

2007. s.93-94,112)  

Tillförlitlighetsfrågor  

När man gör en kvalitativ studie är det viktigt att försäkra sig om att att urvalet av 

respondenter passar syftet med studien/undersökningen. Detta innebar för min del att jag 

behövde respondenter som jobbar som idrott och hälsa lärare i gymnasiet som är delaktiga i 

företeelsen jag studerar, hade jag valt att ha informantintervjuer hade det inneburit att jag 

intervjuade personer som står utanför lärar yrket, men har någon form av expertis inom 

området(Holme,M, I, Solvang, K, B,.1997,.s.104-105). Trost hävdar att för att reliabiliteten 

skall vara hög, krävs det att slumpmässiga faktorer minimeras, att intervjusituationen ska vara 

liknande . Detta har jag försökt att eftersträva genom att ha en färdig frågeguide redo för 

intervjuerna, samt att intervjun av respondenterna skedde avskillt från resten av 

verksamheten.  För att höja validiteten för min studie, grundade jag min intervjuguide på mina 

frågeställningar, detta för att säkerhetsställa att min intevjuguide svarar på frågorna som jag 

vill ha svar på. (Trost. 1997. s.101) 

Etiska aspekter  

I de forskningsetiska principerna finns det fyra krav som man måste följa när man gör en 

studie. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet 

Informationskravet kräver att respondenterna eller informanterna blir informerade om 

studiens syfte. Men man måste även informera om att deltagandet är frivilligt och att 
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respondenterna kan avbryta sin medverkan om de så vill. I informationen som ges ska det 

även framkomma vem som är projektansvarig.(Forskningsetiska principer. PDF. s.7) 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna studien har själva rätt att bestämma över sitt 

deltagande i studien. I fallen då respondenterna är under 15 år, måste man få samtycke även 

från vårdnadshavare.(Forskningsetiska principer. PDF. s.9) 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet kräver att respondenterna i studien ges konfidentialitet samt att 

personuppgifter försvaras så att obehöriga ej kan ta del av dessa. I studien får det inte finnas 

delar som pekar ut någon av respondenterna.(Forskningsetiska principer. PDF. s.12-13) 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data från respondenterna  enbart används till studien. 

Den samlade datan får ej utlånas för ”kommersiellt bruk”. Resultat och personuppgifter från 

studien får lånas ut till andra forskare enbart om de följer riktlinjerna för etik som 

ursprungliga forskaren har kommit överens om med respondenterna.(Forskningetiska 

principer. PDF. s.14) 

 

Resultatpresentation  

 

Till denna studie var det sex lärare som ställde upp på intervjuer. Lärarna kom från olika 

gymnasieskolor runt om i Stockholm. Jag har intervjuat tre lärare från kommunala 

gymnasieskolor samt tre lärare från friskolor. Alla lärare har fått sin ”idrott och hälsa” 

utbildning på GIH Stockholm. 

 

 

Nedan kommer jag att ge en kortpresentation utav responenterna  

Lärare 1- Har utbildat sig till lärare på GIH och fick sin examen 2010. Denna lärare jobbar 

inom en friskola och jobbar 50 procent 

Lärare 2- Har utbildat sig till lärare på GIH, är även behörig i matematik. Denna lärare fick 

sin examen 2010. Denna lärare jobbar inom en friskola och är lärare i ämnena idrott och hälsa 

samt matematik. 
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Lärare 3- Har utbildat sig till lärare på GIH, är även behörig i biologi. Läraren har även gått 

dietistutbildning. Denna lärare fick sin examen 2000. Jobbar för en kommunal skola och är 

lärare i ämnena idrott och hälsa samt biologi. 

Lärare 4- Har utbildat sig till lärare på GIH. Läraren har en bakgrund som officer i svenska 

försvaret. Läraren fick sin examen 2006. Jobbar inom en friskola och är lärare i ämnet idrott 

och hälsa. 

Lärare 5- Har utbildat sig till lärare på GIH. Har en bakgrund som brottare. Läraren fick sin 

examen 2007. Jobbar inom en kommunal skola och är lärare i ämnet idrott och hälsa. 

Lärare 6- Har utbildat sig till lärare på GIH. Läraren fick sin examen 2001. Denna lärare 

jobbar för en kommunal skola och är lärare i ämnet idrott och hälsa. 

 

Nedan har jag gjort en sammanställning utav mina intervjuer av alla lärare. 

Lärare 1 

Vad är kost för dig i ämnet idrott & hälsa? 

Svar- Kost för mig är lika mycket som träningsläran i idrott och hälsa. Kunskapen bygger på 

träningslära i minst ett av kurskraven och där där ser jag träningsläran omöjlig om man inte 

kombinerar den med kost. Så kost – träningslära hör ihop 

 

 

Uppfattar du att du har anledning att undervisa i kost inom ramen för idrott och hälsa? 

 

Svar- Ja, det uppfattar jag, jag uppfattar att jag har anledning att undervisa i kost och det 

brukar jag göra parallellt med träningslära 

 

Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa 

  

Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa 

 jag brukar fokusera på den vardagliga maten, alltså att på ett så enkelt sätt som möjligt, så att 

de får vardagliga tips, att man ska göra maten från grunden. Brukar utgå från kolhydrater, 

protein och fett, det är min utgångspunkt 

 

Hur viktigt anser du att kost momentet är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? 

 Jag anser att elevers hälsa, träningslära och den kroppsliga rörelseförmågan som viktiga 

moment. 
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 Hur mycket tid anser du att kostmomentet får av den totala tiden i idrott och hälsa? 

 träningsläran får en sjättedel av kursens innehåll och kosten ingår i träningsläran ingår, det 

får en sjättedel ungefär 

 

Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost 

Jag anser dem vara ganska låga, men de vet mer än vad de verkligen tillämpar. Jag märker att 

när jag undervisar så får många den här jaha upplevelsen och det är många som inte kan skilja 

mellan kalorier fett kolhydrater protein 

 

 

Finns det någon särskild problematik/möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa? 

Svar- man skulle vilja göra det lite mer praktiskt, man skulle vilja vara som en 

hemkunskapslärare, att man kan berättar om kost och att man sedan får testa och göra olika 

olika saker, man skulle kunna göra allt från enklare matlagning till smothies, få testa det i 

praktiken, jag saknar utrymme, ett kök, haha. – det finns möjligheter att göra det teoretiskt 

men inte praktiskt 

Lärare 2 

Vad är kost för dig i ämnet idrott & hälsa? 

Svar- För mig är kost att man inte skippar måltider, att man äter det man ska äta, för mig 

handlar det om att man ska äta, inte att man inte äter, man ska inte skippa måltider. Fokusera 

på basbehoven, och näringslära så att eleverna hajar att kost är mer än bara kost. 

 

Uppfattar du att du har anledning till att undervisa i kost inom ramen för ämnet idrott & 

hälsa? 

Svar- jag har anledning att undervisa i kost, eee men jag har inte gjort det. Jag har inte gjort 

det för att jag fokuserar på de praktiska momenten. Ibland går jag igenom kost med barnen, så 

att barnen får någon kunskap om det, men jag gör inga tentor, tentor har jag inte för eleverna 

förväntar sig att det ska vara praktiskt. 
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Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa? 

  

Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa?  

 Jag tycker att man ska fokusera på vikten av god kosthållning, sen om det är proteiner, 

kolhydrater eller fett du käkar spelar ingen roll 

 

 Hur viktigt anser du att kostmomentet är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? 

Kostmomentet är viktigt för de som har problem med kosten, men dagens ungdomar är lata 

och många av dem idrottar inte så jag tycker det är viktigt att de får röra sig och får ett 

intresse för någon idrott och börja med någon idrott. Undervisa i olika sporter så att de får upp 

ett intresse för någonting 

 Hur mycket tid anser du att kost momentet får av den totala tiden i idrott och hälsa? 

 Max en vecka av min undervisning, max en vecka per termin, men det varierar naturligtvis 

från skola till skola 

 

Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost? 

Vissa kan mycket om kost, men vissa kan ingenting, det beror på vart eleverna kommer ifrån 

och vad för förkunskaper de har. 

 

 

Finns det någon särskild problematik/möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa? 

Svar- Nää, det finns ingen, det är inte så svårt det är ganska teoretiskt, och vi har ju lokaler vi 

har ju internet, det är lätt, om man skulle vilja göra det så är det lätt. 

 

Lärare 3 

Vad är kost för dig i ämnet idrott & hälsa? 

 

Svar- Kost finns ju med i centrala målen då, framförallt i idrott och hälsa 1, så att jag ser det 

mer som att jag undervisar om hållbarlivsttil liksom, att det ska få med sig att kunna lite om 

ganska mycket så att de får mycket valmöjligheter. Man vill ge de en bra livsstil framåt. Jag 

pratar ju om diabetes och insulin och det här och jag pratar om olika folksjukdomar, hjärt och 
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kärl sjukdomar, men jag försöker mer tänka också att även vad kan man äta, vad är bra mat, 

det är så lätt att man bara går in fysiologiskt. Jag kör ganska djupt, jag tror att jag är den som 

kör mest djupt här på skolan, har lite med att jag är biologilärare också, och jag har bara 

naturklasser så jag vet att jag kommer att ha de i biologi sen så att det blir som en integrering 

nästan för mig.  

 

Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa? 

  

Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa? 

 Övergripande mål är att förstå varför kunskap om kost kan påverka din hälsa, då kollar jag på 

gi, försöker prata om vad som händer med hormoner när du äter, veta ungefär hur mycket 

energi man ska äta, så jag försöker utgå mycket så att de känner att det handlar om dem, så jag 

försöker rikta till dem, de gör ju sitt arbete där de får berätta om sig själva, lite grann, sina 

dagar hur det ser ut vad de äter beroende på hur de tränar, jag tänker nog att de ska se fram, 

men det blir rätt mycket med det här GI(Glykemiskt index) skulle jag säga 

 

Hur viktigt anser du att kost momentet är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? 

 Jag satt och tänkte på den frågan, jag kan inte säga att jag prioriterar det ena eller andra, men 

jag tycker kost är viktigt men det är för att jag är så intresserad av kost men jag tycker att det 

är en viktig del, jag lägger ner mycket i kostundervisning så att de får med sig det, både nu 

och framtid, viktig del. 

 

 

 Hur mycket tid anser du att kostmomentet får av den totala tiden i idrott och hälsa? 

 Jag brukar tänka på att lägga in saker i block, i kost brukar jag ungefär ha tre lektioner, men 

sen kan man säga att de examineras vid två tillfällen, antingen prov och inlämningsuppgift 

eller en avslutningsuppgift, där får visa sina kostkunskaper, tre ordentliga 

undervisningstimmar och sen är det mer intregrerat i andra lektioner. 

 

 Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost? 

Det blir bättre och bättre hela tiden märker att jag när jag pratar med de i högstadiet nu också, 

och dem börjar förstår redan innan jag börjat att det finns energigivande ämnen t.ex. protein, 
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fett och kolhydrater. Finns alltid några som inte har någon aning, man måste endå börja från 

noll oftast, och sen en annan sak, det står ju väldigt mycket i tidningarna, de har ju hört om 

det här LCHF, de är väldigt nyfikna kring det, vilket gör att det blir intressant, då har de en 

utgångspunkt. Just nu får de välja två dieter,  det enda jag säger är välj två dieter och jämför 

de med varandra, utgå från vad du lärt dig, tycker du att det är en sund diet, vad tycker du är 

osunt, vad tycker experterna, så får de ge sina åsikter, det brukar bli ganska intressant. De får 

göra ett ganska ordentligt arbete om det. 

 

  

Finns det någon särskild problematik/möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa? 

Svar- Nej det ser jag inte, tiden finns utrustnings finns  

 

  

Lärare 4 

Vad är kost för dig i ämnet idrott & hälsa? 

  

Svar- Jag undervisar i framförallt idrottsprogrammet här, då har man både idrott och hälsa 1 

och specialisering 1, så för mig så är kost förknippat med dels hälsa men även prestation för 

att det är viktigt att man är måna om att man äter rätt för att bevara eller förbättra hälsan och 

att man vet hur man ska äta för att återhämta sig och få så bra prestation som  möjligt. Så jag 

har ju lite vinklat där. 

Uppfattar du att du har anledning att undervisa i kost inom ramen för idrott & hälsa? 

Svar- Egentligen inte, man ska ta upp det enligt det nya skol, skolverkets inriktan, men det 

finns inga  knutna betygskriterier eller kunskapskrav kopplad till det, så egentligen inte men 

jag tycker det är en betydelsefull del så vi integrerar kost och kroppsideal, så då får vi med det 

ioch med att det finns kost med i det. 

 

Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa? 

  

Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa? 
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 Om man ser till det hela stora tycker jag att det är viktigt att kost är kopplat till hälsa, att dem 

är medvetna om hur deras kost kan påverka deras hälsa långsiktigt, om man ser till hela idrott 

o hälsa 1, ser man på specialisering kan man då gå in på prestation. Vi försöker dels se hur 

man kan äta för att .tex. äta fem sex gånger om dagen för att behålla blodsockret, då är det 

mer att man ska må bra o vara pigg att man ska undvika sockertoppar och så vidare för att 

prestera även bra i skolan och vara pigg, men vi tar även upp vad händer om du äter så här för 

mycket, så det är båda aspekterna på det, för de är det svårt att se det långa loppet, de bryr sig 

inte om de får diabetes om 20 år, då kanske det är mer effektivt att göra så här får du bättre 

träningsresultat eller skolresultat. Det är lätt att hamna i läget då man utgår från sjukdomar. 

 

 Hur viktigt anser du att kostmomentet är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? 

 Personligen tycker jag det är viktigt, om jag ska prioriterar så kommer det få mindre tid 

jämfört med andra moment i och med att det inte finns några kunskapskrav kopplat till just 

det vilket är olyckligt.  

 Hur mycket tid anser du att kost momentet får av den totala tiden i idrott och hälsa? 

 Jag tror att vi håller på med kost och kroppsideal i fyra veckor, då kopplar vi även träning, 

det blir alltså fem, sex lektioner, sen har vi integrerat ämnet, de kollade på film på engelskan. 

 

 

 

 

Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost? 

Väldigt varierat, många har det väldigt dåligt, dålig kunskap om kost, vi gör så här, vi gör ett 

prov som de har, då har vi grundkunskaperna, de måste de ha för att få ett E. Men endel har 

jättre bra koll, det beror på vilka skolor de har kommit ifrån. 

 

Finns det någon särskild problematik/möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa? 

Svar- Det skulle kunna, det kan bli känsligt när man kopplar till kropps ideal, tidigare har vi 

gjort kost registreringar t.ex. att de har fått titta på reflektera på hur det påverkar och det kan 

vara bra för vissa och för andra kan det vara press så man får ha lite fingertopps känsla, men 

samtidigt är det bra att det kommer upp, men om man går in på kroppsideal och diskuterar det 
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så är det viktigt att det är genomtänkt, att man har ett säkerhetsnät, syster, kurator ger 

information om att de kan höra av sig till de, men jag tror det ger mer, man ska inte vara rädd 

för att prata om det, men det är bra att tänka igenom hur man tar upp det. Finns förutsättningar 

för att få det bra. 

  

 

 

Lärare 5 

Vad är kost för dig i ämnet idrott & hälsa? 

Svar- Jag tolkar det som att de ska ha med sig en grundläggande kunskap om kost och om hur 

kost påverkar livsstilen och hjälpa de då att få kunskap om hur o vad man kan äta för att må 

bra och prestera så bra som möjligt. 

 

Uppfattar du att du har anledning att undervisa i kost inom ramen för idrott & hälsa? 

Svar- Ja men absolut det uppfattar jag, finns ju med i målen, så att det är absolut ett av 

delarna som jag tycker bör prioriteras och få en hel del utrymme. 

 

Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa? 

 Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa? 

 Jag tänker att grundläggande kost kunskap hur man äter vad man ska äta för att först och 

främst klara av skoldagen på ett vettigt sätt, för att orka med att plugga, träna, runt träningen 

vad man bör käka, finns så mycket missuppfattningar tycker jag med alla preparat och 

kosttillskott som de trycker i sig, sen går de och inte käkar någon frukost och dricker litervis 

med energi drycker och tror att det ska påverka dem positivt, det är den biten som prioriteras, 

det grundläggande sen exakt med vilka aminosyror som det är  man behöver och liknande går 

jag gärna inpå och diskutera med de som tycker att det är intressant men det är inte det som 

liksom är kärnan. 
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 Hur viktigt anser du att kostmomentet är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? 

 Jag tycker det är en prioriterad del som absolut jag ser till att få med och att det får utrymme, 

den skulle väll egentligen kunna ha ännu mer utrymme, men ,man har väldigt mycket elever o 

lektioner som ska pumpas igenom varje vecka så att det känns att som att det inte finns riktigt 

med utrymme för att lägga ner tiden som man skulle vilja, så det blir ett par teori pass här 

uppe i skolsalen som man bokar in o sen gör vi prov på det, inlämningsuppgift, någon läxa. 

Skolan har ju prioriterat att man ska främja fysisk aktivitet i största möjliga mån, så att det är 

väll också en av anledningar till att vi inte tar allt för mycket teori bitar. Men det kräver ju 

mer planering mer arbete från mig, mer rund arbete, inlämningsuppgifter och liknande, visst 

det tar emot men jag tycker att det är en prioriterad del absolut i likhet med rytmik, 

träningslära, konditionsträning, den har en viktig plats helt enkelt. 

 

 Hur mycket tid anser du att kostmomentet får av den totala tiden i idrott och hälsa? 

 Jag kan tänka mig säg två st lektionspass 90 minuter ungefär landar vi på kursen sträcker sig 

över två år. Ett prov tillfälle, sen kommer man ju inpå det med andra teoridelar som 

träningslära, då brukar diskussionen kunna fara iväg åt det hållet. 

 

 Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost? 

Varierande, väldigt varierande, finns ju alltid några som har bra koll som har läst på, finns 

väldigt många som inte har någon koll, noll i princip, sen finns det ett gäng som är 

intresserade men kanske farit iväg åt fel håll, mycket bygger på missuppfattningar det är väll 

de tre kategorierna, de som har fått genom idrottsförening och de som gått på en bra skola, 

väldigt många som inte har någon koll och de som tror att de har koll aa då fel koll. 

 

 

Finns det någon särskild problematik/möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa? 

Svar- Ja, en del kan väll vara att man skulle viljat ha bättre material att arbeta kring, att det 

hade funnits mer lätt tilgängligt, bra anpassade grejer för gymnasienivå för det mesta har man 

fått snickra på själv och lägga på mycket tid själv, jag har inte hittat något som jag vill köpa in 
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i klassvolym, undervisningsböcker, så att bättre material, det blir lite meckigare att ha 

lektionssal och ge sig ifrån idrottshallen, men annars så är det positivt bland eleverna de är 

intresserade, de allra flesta tycker att det är något som berör dem, något som de kan se på 

ganska konkret, svårt att efter leva det hela, t.ex. när man går ner till skolmatsalen, där blir 

man begränsad när man gått igenom vad man ska käka. Så att massa förutsättningar runt  

skolan, hade varit lättare att få in det, kanske inte bara genom idrott o hälsa , lite mer 

övergripande genom skolan, kost plan liksom, hälsotänk på de sättet. 

 

 

 

 

Lärare 6 

 

Vad är kost för dig i ämnet idrott & hälsa? 

 

Svar- Medvetande göra hur kroppen samverkar med ämnena som man får genom kost, hur 

olika ämnen påverkar kroppen. Jag försöker se på det utifrån ett makroperspektiv, ge en 

övergripande bild av det. 

 

Uppfattar du att du har anledning att undervisa i kost inom ramen för idrott & hälsa? 

Svar- Står ej om kost i kunskapskraven, men tycker att det är viktigt. Jag tycker att 

träningslära och kost hör ihop eftersom de påverkar varandra. Jag anser att begreppet kost är 

otydligt och kan tolkas på varierande sätt av lärare pågrund av formuleringen i Lgy 11. Det är 

tydligare i grundskolan, och specielt inom ämnet hemkunskap. Jag ser en stor anledning till 

att undervisa om kost, dels att det hänger ihop med prestation, speciellt idag med preparaten 

som finns ute samt att svenska befolkningen tränar mer än någonsin idag men att övervikten 

ökar samtidigt. 

 

Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa? 

  

Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa? 

 Tycker det mesta inom kost är viktigt, men framför allt det övergripande, det de kan begripa, 
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t.ex. hur kosten kan se ut en vardag, att kunna räkna kalorier och diskutera tomma kalorier, 

matens roll i kroppen. 

 

 Hur viktigt anser du att kostmomentet är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? 

 Jag anser att den teoretiska delen, då ingår kost, näringslära, träningslära och ergonomi är 

lika viktigt som den praktiska delen . Allt hänger ihop, elever måste förstå vikten av hälsa 

 

 Hur mycket tid anser du att kost momentet får av den totala tiden i idrott och hälsa? 

 Jag har ungefär 3 lektioner, blir ca 4 timmar. Jag föreläser för elever och ger de häften, för att 

sedan ha ett prov. Tre lektioner för varje klass som har idrott och hälsa 1. 

 

 Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost? 

Olika, det intressanta är att de som inte är intresserade av idrott har bra koll och elever som 

har olika matstörningar har bra koll på kost, även sociala bakgrunder spelar stor roll. 

 

  

-  

Finns det någon särskild problematik/möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämet 

idrott och hälsa? 

Svar- Ja, att ha diskussioner om kost och träningslära kan vara problematiskt, då elever får 

kunskap som kan användas på fel sätt och få dåliga konsekvenser för hälsan. De kan 

missbruka kunskapen, applicera kunskapen på fel sätt på sig själva, man måste vara försiktig. 

Ett exempel kan vara att man diskuterar kosttillskott och doping eftersom det kan väcka en 

nyfikenhet, vilket kan leda till att man börjar använda det för att få snabba resultat, 

ungdomarna är i en känslig ålder, ett annat exempel kan vara när man går igenom hur man 

räknar kalorier, vissa ungdomar kan gå så långt att de räknar allt och det kan leda till 

matstörningar. Jag brukar ibland ha en uppgift som går ut på att elever ska klippa ut en artikel 

med en teori eller bild som handlar om kost eller träningslära för att sedan diskutera detta, är 

det korrekt eller är det falskt. 

 

-  

 



 

 33 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 34 

Analys  

Lärare 1 

Lärare 1 tolkar kostbegreppet som en del av träningsläran och anser att träningsläran måste 

kombineras med kost, eftersom de påverkar varandra i hög grad. Läraren har huvudsakligen 

ett fysiologiskt synsätt på kost och att elever som är aktiva på fritiden ska få kunskapen om 

hur kost kan se ut för en aktiv människa.   

”En sak som jag tycker är viktigt att är att elever som tränar mycket på fritiden 

får chans att lära sig om mellanmål”  

Kost för denna lärare är ett sätt att utveckla kroppen i ett träningssyfte och analyserar man 

detta ur Antonovskys teorier skulle lärarens synsätt inte kunna accepteras som ett holistiskt 

synsätt på kost, då man måste ta hänsyn till helheten hos människan och med det menar 

Antonovsky att man även måste se på det psykiska och sociala effekterna som kost 

har.(Antonovsky. s.41). Relaterar man detta till kost, bör man se hur kosten påverkar det 

vardagliga livet.  

 

Lärare 1 arbetar med att ge en övergripande bild av vad för roller kolhydrater, fett och protein 

har för människan. Det framkommer inte genom intevjun hur denna lärare undervisar om kost 

eller hur han examinerar kostdelen, men han har kost som en del i träningsläran och kost 

delen får mindre än en sjätte del av den totala tiden i idrott och hälsa 1. Denna lärare anser 

även att elevernas förkunskaper om kosten roll för hälsan är lågt och det baserar han på att 

många elever får ”jaha” upplevelse vid genomgång av kostmomenten samt att många elever ej 

kan skilja mellan vad kalori, fett, kolhydrater och protein är. 

Elevernas bristande kunskaper om kostens roll kan bero på hur undervisningen har sätt ut 

tidigare på grundskolan. Analyserar man elevernas tidigare skolgång kan det finnas fler 

faktorer att ta hänsyn till, tiden som idrottsläraren har haft i grundskolan kan ha varit 

begränsat och därför valt att inte koncentrera sig på kost på grund av att kost får en liten plats 

i centrala innehållet samt i kunskapskraven. Detta är ett av momenten (kursplanen) som 

ramfaktorteorin tar upp som kan begränsa en lärares utrymme för att undervisa runt ämnen 

som kan vara viktiga, men inte prioriteras eller formulerats på ett otydligt sätt av kursplanen 

(Donald. 1999. s.113) 
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Lärare 2 

Lärare två har en mer vardaglig syn på kost och han tolkar begreppet kost som att man ska 

fokusera på basbehoven som en människa har. Han säger även att man ska få eleverna att inse 

att kost är mer än bara kost. 

 ”så att eleverna hajar att kost är mer än bara kost” 

Synen på kost som denna lärare har kan tolkas som att den har större betydelse än att bara 

mätta en människa, men det framkommer ej under intervjun om han ser kosten utifrån ett 

patogent eller salutogent perspektiv(Antonovsky. s.34-35) 

I sin undervisning fokuserar lärare 2 i stor grad på praktiska moment, då det i hans mening är 

viktigare idag, för att ungdomar rör på sig alldeles för lite. Denna lärare koncentrerar sig 

främst på att elever ska få ett intresse för att påbörja en sport/eller idrott.  Läraren uppskattar 

att den totala tiden som kost får är ca en vecka totalt för hela idrott och hälsa 1 kursen. 

”dagens ungdomar är lata och många av dem idrottar inte så jag tycker det är 

viktigt att de får röra på sig och få ett intresse för någon idrott” 

Lärarens uttalande kan  man se som ett patogent synsätt där motion=kondition=hälsa, läraren 

fokuserar även på det avvikande, som i detta fall är elevers lathet och potentiella 

konsekvenser som detta kommer att ha för eleverna i framtiden om status quo bibehålls. Men 

enligt Quennerstedt kan detta ge eleverna en dålig självbild samt att detta arbetssätt som 

läraren har har en begränsad syn på hälsa.(Quennerstedt. 2008) 

 

Lärare 3 

Denna lärare tolkade begreppet kost i Lgy 11 som att hon ska undervisa eleverna om en 

hållbar livsstil. Man ska se till att eleverna kan lite om ganska mycket, så att elever kan se 

sina valmöjligheter som de kan välja i framtiden.  

 ”Kunna lite om ganska mycket så att de får mycket valmöjligheter” 

Hon fortsätter med att säga att det kan lätt bli så att lärare enbart har ett fysiologiskt synsätt på 

hälsa och att man mer och mer börjar utgå från sjukdomar och hur man förhindrar dessa 

genom god kost hållning, men att hon själv går in djupare än så, enligt henne själv händer det 

ibland att hon pratar om sjukdomar som är kostrelaterade, men detta enligt henne är 

oundvikligt, då det står i kursplanen.  

Det är tydligt att denna lärare har ett salutogent perspektiv eftersom hon eftersträvar att 

undervisa eleverna om hur kost bidrar till hälsa ur ett holistiskt perspektiv (Antonovsky. s.38) 

”men jag försöker mer tänka på vad man kan äta, vad är bra mat?, det är så lätt 

att man bara går in fysiologiskt” 
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Undervisningens mål om kost enligt denna lärare är att eleverna ska få kunskap om hur kost 

kan påverka individens hälsa. I detta ingår det att förstå vad GI (glykemisk index) är för 

något, hur hormonerna reagerar till kost, ha en grundläggande kunskap om energi värden som 

man behöver beroende på aktivitetsnivå. Läraren påpekar att det är viktigt man utgår från 

eleverna, att undervisningen är något de kan relatera till. 

Lärare 3 påstår att hon lägger ner mycket tid på kostundervisningen för att eleverna ska få 

med sig detta och ha det som verktyg för nuet och framtiden. Läraren har ca 3 lektioner om 

kost och att eleverna examineras vid två tillfällen genom prov och inlämningsuppgifter. 

Denna lärare integrerar kost momentet i idrott och hälsa med biologi och detta gör 

kostundervisningen djupare enligt läraren och på så sätt får man ut fler timmar. 

Läraren uppfattar att elever idag reflekterar oftare kring vad de stoppar i sig och detta enligt 

läraren har gjort att elevers förkunskaper angående kost har utvecklats på senare tid, en 

bidragande faktor till detta enligt läraren var att det i media idag diskuteras mycket om kost 

och olika kost typer påverkar människan, men att det alltid finns några som inte har 

tillräckligt med kunskaper om kost när de börjar gymnasiet. 

 ”jag försöker utgå mycket så att eleverna känner att det handlar om dem” 

Denna lärares undervisning om kost tar i stor grad hänsyn till individens eftersom 

undervisnigen bygger på de själva och har som utgångspunkt att utveckla hälsan och detta är 

vad Antonovsky kallar för salutogent perspektiv(Antonvosky. s.34-35) och detta påstår även 

Quennerstedt. Denna lärares synsätt på hälsa är inte som ovanstående lärares syn  (Lärare 2) 

där motion=kondition=hälsa, utan  ser på hälsa ur ett holistiskt perspektiv. 

 

Lärare 4 

Denna lärare sa under intervjun att kost är förknippat med hälsa för honom men även 

prestation. Han anser kost är ett sätt att bevara hälsan och förbättra hälsan och det är på detta 

sätt han tolkar kostbegreppet i Lgy 11, att undervisa på ett sätt så att elever i framtiden kan 

begripa och hantera situationer som har med hälsa genom att använda kost som verktyg.  

Utifrån lärarens svar kan man tolka det som att han har ett salutogent perspektiv eftersom han 

ser kost som ett sätt att behålla hälsa och för att utveckla hälsan.(Antonovsky. s.44) Det är 

även tydligt att läraren kopplar kost till begreppet KASAM, mer specifikt till två av de 

centrala komponenterna som finns, att ge elerverna verktyg så att de kan begripa situationen 

som eleverna befinner sig i framtiden och att undervisa eleverna om kost som verktyg, för att 

kunna hantera situationen som de befinner sig i.(Antonovsky. s.43-45) 



 

 37 

Denna lärare försöker att medvetande göra eleverna om hur deras kost kan påverka deras 

hälsa långsiktigt, men att detta inte alltid fungerar eftersom eleverna inte bryr sig om de får 

diabetes om 20 år, därför säger han att det kan bli mer effektivt om man kopplar kost till 

prestation, både i skolan i form av betyg samt hur det kan påverka träningsresultat. Denna 

lärare anser att det är lätt att hamna i undervisningssituationer där man utgår från sjukdomar 

och anledningen till detta har han ingen förklaring till förutom att man vill visa eleverna vad 

som kan hända om man har dålig kost. 

 

Lärarens personliga åsikt är att kunskap om kost är viktigt, men att det inte prioriteras lika 

högt som andra moment då det inte finns några kunskapskrav kopplade till just kost och han 

anser att detta är olyckligt. Denna lärare kombinerar kost med kroppsideal och undervisningen 

på ett läsår blir ca 4 timmar och avslutas med ett prov, där grundkunskaperna kontrolleras. 

Denna lärare anser att elevers förkunskaper är varierande och att detta beror på hur 

idrottsundervisningen har sätt ut i grundskolan. 

 

Lärarens undervisning skiftar mellan det patogena och det salutogena, han har som mål att 

utgå från det salutogena genom att undervisa i hur kosten kan förbättra hälsan sett utifrån ett 

långsiktigt perspektiv men att detta inte fungerar eftersom eleverna inte tar åt sig och då 

hamnar man i en situation som Antonovsky menar är patogent, då man fokuserar på hur dålig 

kost kan leda till ohälsa.(Antonovsky. 2007. s.38) 

Analyserar man läraren utifrån ramfaktorteorin, så är det kursplanen som begränsar läraren, 

då kost momentet inte finns med i kunskapskraven, men nämns i centrala innehållet.(Broady. 

1999. s.113) 

 

Lärare 5 

Denna lärare tolkar begreppet kost i Lgy 11 som att eleverna ska ha grundläggande kunskaper 

om kost och hur kosten kan påverka individers livsstil, vad man ska äta för att må bra och 

prestera så bra som möjligt. Som lärare 4, ser denna lärare kost som ett verktyg för eleverna 

att kunna ändra sin livsstil genom att kunna hantera stressorerna som man stöter på under det 

vardagliga livet.(Antonovsky. s.44) 

Lärare 5 försöker forma undervisningen till att ge eleverna en grundläggande kost kunskap, 

som främst ska hjälpa eleverna att klara av skoldagarna och träningarna som ungdomar har på 

fritiden. Han anser att det är viktigt att undervisa elever om kostens betydelse eftersom det 
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idag enligt han finns stora missuppfattningar om kosten, t.ex. att elever ersätter kost med 

kosttillskott samt mellanmålen med olika typer av energi drycker. Enligt läraren beror detta på 

att eleverna lyssnar på ”hörsägen” och accepterar dessa utan att ifrågasätta det eftersom de vill 

ha resultat snabbt, man lyssnar på kompisar, lyssnat på vad människor i gymmet har sagt. 

”väldigt många som inte har någon koll och de som tror att de har koll aa då fel 

koll” 

Lärarens åsikt är han gärna skulle ge mer utrymme till kostundervisning men att detta då blir 

resurskrävande eftersom det kommer att kräva fler timmar till planering av lektioner, 

planering av examinations uppgifter samt att genomgång av inlämningsuppgifterna som ca 

300 elever lämnar in kräver mycket tid. I kursen idrott och hälsa 1 har de ca 3 timmar som 

läggs undan till kostmomentet, med ett provtillfälle. Denna skola har prioriterat att man ska 

främja fysisk aktivitet i största möjliga mån. Läraren begränsning kommer utifrån hur 

kursmomentet ska läras ut (Broady. 1999. s.113), då det finns begränsat med utrymme iform 

av tid för planering och utvärdering och skolans prioritering av fysisk aktivitet 

Lärares syn på kost liknar det patogena, eftersom undervisningens mål är att ge elever resurser 

till att klara av skolan på ett tillfredställande, det är först och främst ett fysiologiskt syn sätt. 

Man ser vissa elevers beteenden som sjukdoms alstrande, att man hoppar över frukost, dricker 

energi drycker istället för att äta någon typ av mellanmål och man försöker undervisa eleverna 

i konsekvenserna som detta kan ha för hälsan och detta är ett patogent synsätt(Antonovsky. 

s.33) 

 

Lärare 6 

Lärare 6 ser kostbegreppet i Lgy 11 som att man ska undervisa eleverna hur kroppen 

samverkar med olika ämnen som finns i kosten.  Lärarens syn på kost kan man tolka som 

fysiologiskt  eller patogent  eftersom det är det fysiologiska som är i fokus för läraren. 

(Antonovsky. s.33) 

 

Lärarna tolkar begreppet kost i Lgy 11 på två olika sätt, en grupp ser kost mer utifrån ett 

fysiologiskt synsätt och den andra gruppen ser det mer utifrån ett holistiskt synsätt. Vissa 

koncentrerade sig på hur man kan använda kost i träningssyfte för att höja prestationen 

medans andra såg kost som ett sätt att behålla och utveckla hälsan i det vardagliga livet vilket 

kan ses som Antonovsky formulering om hur människan rör sig i kontinuumen mellan ohälsa 
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och hälsa genom att få copingresurser som i detta fall är kunskap om kost och hur den 

kunskapen kan användas för röra sig mot hälsa i kontinuumen.(Antonvosky. s.33-35) 

Två av de 6 lärarnas synsätt går även in på KASAM eftersom de anser att eleverna ska ges 

verktyg för att kunna förstå och lösa problemen som de kan stöta på i framtiden.(Antonovky. 

s.43) 

 

Lärare 6 fokuserar på att ge eleverna en övergripande kunskap om kost, på ett sätt som de kan 

begripa. Läraren går t.ex. genom hur kosten kan se ut en vardag, matens roll i kroppen, tomma 

kalorier som enligt läraren är ett problem idag, speciellt för ungdomar och ge eleverna 

kunskap om hur man räknar kalorier. I lärarens undervisning förutom kost ingår även 

näringslära, träningslära och ergonomi eftersom läraren anser att allt hänger ihop och detta 

hjälper eleverna att förstå vikten av hälsa. Läraren har 3 lektioner till detta som totalt blir ca 4 

timmar i idrott och hälsa för kostmomentet. 

”Jag ser en stor anledning till att undervisa om kost, dels att det hänger ihop med 

prestation, speciellt idag med preparaten som finns ute samt att svenska 

befolkningen tränar mer än någonsin idag men att övervikten ökar samtidigt.” 

 

Lärarens koncentrerar sig mycket på det fysiologiska, vilket leder till att hans undervisning 

om kost leder till ett patogent arbetssätt, där det handlar om hur man ska äta och träna för att 

vara fysiskt hälsosam och motverka sjukdomar. 

 

Lärare 6 säger under intervjun att kost ej finns med i kunskapskraven, vilket Broady skulle 

tolka som att läraren begränsas av kursplanen, men denna lärare tycker att det är ett viktigt 

moment som eleverna bör få utbildning inom. 
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Diskussion 

 
Syftet med min studie var att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa tolkar 

begreppet kost i Lgy 11, hur de undervisar kring kost och lärarnas syn på elevers 

förkunskaper om hälsa och kost Mina frågeställningar har varit ett verktyg för att samla in 

denna information. Efter att tagit del av mina respondenters svar kan jag konstatera att deras 

syn och tolkning av kost i kursplanen inte skiljde sig nämnvärt och var ganska homogen. Vad 

som däremot skiljde sig nämnvärt var hur lärarna undervisade om kost i ämnet idrott och 

hälsa. Specifikt var det innehållet som skiljde sig åt mellan lärarna, varav en av lärararna ej 

prioriterade kost i sin undervisning.    

 

Resultatdiskussion  

I tidigare forskning fokuserade jag på rapporter och forskning som diskuterade kostens 

betydelse för människan och hur kost kan påverka en individs skolgång både positivt och 

negativt. Alla respondenter förutom lärare 2 arbetar med att utbilda eleverna om kostens 

betydelse, men det som kan diskuteras och problematiseras är om eleverna tar åt sig av denna 

kunskap och huruvida de kan ta denna nya kunskaps och påverka föräldrarna för att mer aktivt 

reflektera kring kosten som lagas hemma för att enligt Hallström så är det föräldrarna som 

påverkar ungdomars kostvanor och kostvanor skiljer sig beroende på vilken sociodemografisk 

status föräldrarna har och därför blir det viktigt att inom idrott och hälsa fokusera på god 

kosthållning så att kosthållning i framtiden inte blir en klassfråga (Hallström. s.6).  En annan 

studie som gjordes i Kanada, visade att barn med hög konsumering av frukt och grönsaker 

och ett lägre kaloriintag av fett ledde till bättre resultat i skolan och deras slutsats blev att kost 

påverkar den framtida socioekonomiska statusen som ungdomarna kommer att ha, motsatsen 

blir då att ungdomar med dåliga kostvanor i framtiden kan få en sämre socioekonomisk status. 

(Florence, Asbridge, Veugeler. 2008) 

Det man måste fråga sig själv som idrott och hälsa lärare är om undervisningen som ges 

påverkar eleverna idag eller om kunskapen används senare i livet när ungdomarna själva är 

föräldrar. 

 

Innan jag påbörjade min studie, läste jag skolinspektionens rapport från en tillsyn 2010. 

Denna tillsyn gjordes på grundskolans senare åldrar och det man kom fram till var att 
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lektionerna dominerades av bollspel, fastän bollspel inte finns i kunskapskravet och 

hälsoperspektivet ignorerades helt fastän det finns med i kunskapskraven, både i Lpo94 och 

Lgr11. Jämför man detta med Lgy 11som inte har kostlära och hälsa med i centrala innehållet 

kan man fråga sig varför mina respondenter arbetar med kostlära och hälsofrågor i sin 

undervisning, enligt respondenterna beror detta på att kunskap om kostlära ger elever verktyg 

för att kunna påverka hälsan i framtiden. Respondenternas syn på idrott & hälsa 1 kan man 

tolka som att de ser ämnet som en blandning mellan praktiskt kunskap och teoretisk kunskap, 

där man ska reflektera och analysera kunskapen man tar in, vilket enligt skolverket hade 

saknats i föregående läroplan. I dagens läroplan (Skolverket, Lgy11) har man satt större fokus 

på detta och det verkar som att 5 av mina respondenter anammat det.  

Lärarens tolkning av kostbegreppet i Lgy 11 

Lärarnas tolkning av kost skiljde sig ej nämnvärt. Det som skiljde lärarna åt var i vilket syfte 

man undervisade kostlära. Vissa lärare fokuserade på kost utifrån ett träningsperspektiv, 

medans andra fokuserade på en mer grundläggande och allmän kunskap om kost som kan 

användas i vardagen . Enligt Skolinspektionen är det lärarnas bristande samsyn på begreppet 

kost som hindrar ämnet från att bli merk kunskapsinriktad(Skolinspektionen, 2010), detta 

kommer även Thedin fram till, där hon skriver att lärarna ansåg att hälsomomentet är diffust 

för att det inte finns en klar definition av vad hälsa är och detta problem nämner även lärare 6. 

(Thedin. 2005. s.58) Det man kan man fråga sig då är varför de flesta av mina respondenter 

har en syn på hälsa och kost som kan tolkas på liknande sätt. Det man kan fråga sig då är 

varför resultaten från undersökningar kommer fram att det finns en dålig samsyn mellan idrott 

och hälsa lärare i grundskolan, finns det några skillnader på utbildningen som idrott och hälsa 

lärare  i grundskolans senare åldrar och idrott och hälsa lärare i gymnasiet har gått? Finns det 

skillnader beror det enligt mig inte på att hälsobegreppen i läroplanen är diffusa, utan på att 

lärosätena saknar en tydlig definition på vad hälsa innebär och hur hälsomomenten ska 

undervisas i de olika skolformerna.  

 

Hur undervisar lärare om kost i ämnet idrott & hälsa? 

Resultatet visade att alla mina respondenter, förutom en, arbetade med kostlära och alla 

uttryckte att de önskade mer tid för att kunna fördjupa sig inom detta område, men att de 

begränsades av att kostmomentet får ett litet utrymme i Lgy 11. Vissa av respondenterna löste 

detta genom att integrera vissa av momenten, som t.ex. träningslära, fysiologi eller 

näringslära.  Jag anser att lärare borde få mer utrymme för att undervisa om kostlära, för att 
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kunskap om kostlära handlar mer än bara att leva hälsosamt, som jag har tagit upp tidigare 

kan en god kunskap om kostlära innebära fler möjligheter, den kognitiva förmågan kan 

utvecklas, vilket enligt vissa studier visar att det finns positiva konsekvenser för för att 

framgångsrikt klara av framtida studier. 

 

 

 

Metoddiskussion  

Datasamlingen till detta arbete skedde genom att undersöka tidigare studier, med liknande 

upplägg för att undersöka om deras data var relevanta till min studie. Denna metod är ej 

tidskrävande, men en negativ aspekt av att samla in data på detta sätt är att man enligt mig blir 

begränsad och i slutändan får liknande data som uppsatserna man sökte inspiration från.  För 

att inte hamna i denna situation använde jag mig utav engelska sökord för att få fram 

forskning inom kostens betydelse för ungdomar genom olika databaser som t.ex. Sportdiscus. 

Då jag enbart använde mig av engelska sökord, är det mesta av datan jag samlat in på 

engelska. 

 

När jag påbörjade detta arbete hade jag som mål att intervjua ca 10-15 respondenter, men 

under arbetetsgång visade det sig att detta var svårt, då lärare tackade nej till samverka i min 

studie. Jag skickade ut ca 25 förfrågningar genom mail och fick ett positivt svar från 6 lärare. 

Nu i efterhand känner jag att det hade varit svårt att hantera 15 intervjuer själv, då jag kände 

att 6 intervjuer var krävande. Det som var krävande var transkriberingen samt att analysera 

datan som jag fick utifrån intervjuerna. Under arbetets gång har jag även redigerat 

intervjufrågorna. Jag valde att ta bort frågan som handlade om idrott och hälsa lärare 

integrerar ämnet idrott och hälsa med något annat ämne, då denna fråga inte var relevant till 

min studie. 

Avslutande reflektion 
 

Förarbetet som jag hade gjort till denna studie, gjorde att jag var välförbered för att skriva om 

studiens inledande delar. Det var i studiens andra skedde som jag stötte på dilemman och det 

var när jag insåg att jag ej skulle få tillräckligt med respondenter. Målet var att ha ca 15 

respondenter men det var bara 6 lärare som var villiga till att ställa upp på intervjuer.  
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Nu i efterhand känner jag att jag hade kunnat vara mer alert under intervjuerna genom att 

ställa fler uppföljningsfrågor som skulle kunnat ge djupare svar av mina respondenter, t.ex. 

genom att ställa frågan varför de tänker som de tänker, eller varför de anser att den delen är 

viktigare än en annan del. 
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

 

 

 Vad är kost för dig i ämnet Idrott och hälsa? 

 

 Uppfattar du att du har anledning att undervisa i kost inom ramen för idrott och hälsa? 

 

 

 Undervisar du i någon aspekt av kost inom ramen för idrott och hälsa 

- Vilka delar av kost undervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa 

- Hur viktigt anser du att kost momentet är jämfört med andra moment i idrott och 

hälsa? 

- Hur mycket tid anser du att kost momentet får av den totala tiden i idrott och 

hälsa? 

- Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost 

 

 Finns det någon särskild problematik i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa 

 

 Finns det någon särskild möjlighet i att undervisa om kost inom ramen för ämnet idrott 

och hälsa 

 

 

 Övrigt 
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare 

i ämnet idrott och hälsa tolkar begreppet kost i Lgy 11, hur de undervisar kring kost och 

lärarnas syn på elevers förkunskaper om hälsa och kost. Frågeställninggarna jag har är 

 Lärares syn på kost utifrån Lgy 11 

 Hur undervisar lärare om kost i ämnet idrott och hälsa? 

 Lärares syn på elevers kunskapsnivå inom hälsa och kost 

 

Vilka sökord har du använt? 
School grades, Diet, Academic achievement, Physical education, Adolescent 

 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical education and adolescent and diet 

Ebsco: Academic achievement and diet 
 

 

 
 

 



 

 48 

 

 

 

Bilaga 3 – Transkribering 

lärare 1 

1. Kost för mig är lika mycket som träningsläran i idrott och hälsa. Kunskapen bygger på 

träningslära i minst ett av kurskraven och där där ser jag träningsläran omöjlig om 

man inte kombinerar den med kost. Så kost – träningslära hör ihop 

 

2. Ja, det uppfattar jag, jag uppfattar att jag har anledning att undervisa i kost och det 

brukar jag göra parallellt med träningslära 

 

3. Jag fokuserar på, jag brukar fokusera på den vardagliga maten, alltså att på ett så ett 

enkelt sätt som möjligt att få de här vardagliga tipsen, de här små tipsen, om att man 

ska försöka göra maten från grunden och brukar utgå från kolhydrater, protein och 

näringsämnen och då fett, där är utgångspunkten, och det som jag tycker är det 

viktigaste, mest väsentligt är insulin påslagen, kolhydrater, snabba, långsamma 

kolhydrater så att de vet skillnaden där, det tycker jag är ett av de viktigaste. 

- Jag ser ju träningslära, kost, elevens hälsa, när det handlar om ergonomi och 

den kroppsliga rörelse förmågan som de viktigaste momenten 

- Träningsläran får ju, träningsläran får en sjättedel av kursen innehåll och 

träningsläran ingår i kosten, så lite mindre än, aa en sjätte del ungefär 

- Jag anser dem vara ganska låga, men de vet mera än vad dem , vad dem gör 

med sin kost, de vet mer än vad de verkligen tillämpar, de gör det men de 

struntar i det, så det vet mer än vad de skulle kunna göra , men fortfarande lågt.  

Jag märker att när jag undervisar så får många den här jaha upplevelsen och 

det är många som inte kan skilja mellan kalorier fett kolhydrater protein, så 

vad är en kalori liksom- det är en kolhydrat- aa kan vara , kan också vara några 

till. 

 

4. Jag skulle vilja, man skulle vilja göra det lite mer praktiskt, alltså man skulle vilja vara 

som en hemkunskapslärare, att man attm an berättar om kost och att man sedan får 

testa och göra olika olika saker, man skulle kunna göra allt från enklare matlagning till  
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till smothies, få testa det i praktiken, jag saknar utrymme, ett kök, haha. – det finns 

möjligheter att öra det teoretiskt men inte praktiskt 

 

5. Nä, på gymnasiet har vi inte hemkunskap då va, men det sker inget samarbeta i min 

undervisning. Det gör det inte med kost i nått annat ämne, det skulle kunna 

förekomma ett samarbete i biologin, idag har jag inget samarbeta. 

 

Övrigt: en sak som jag tycker är viktigt att är att elever som tränar mycket på fritiden får 

chans att lära sig om mellanmål, att på enkla sätt kan göra goda bra mellanmål i form av kvarg 

blandat med någonting, det viska göra i idrottsundervisningen efter jul är att göra smothies på 

ett visst sätt som ska vara protein fyllda, så jobbar jag också med kosten. 

 

 

 

 

 lärare 2 

1. För mig är kost att man inte skippar måltider, att man äter det man ska äta, för mig 

handlar det om att man ska äta, inte att man inte äter, man ska inte skippa måltider, för 

att sedan bygga upp det , bygga upp det och, och fokusera på basbehoven, och 

näringslära så att eleverna hajar att kost är mer än bara kost. 

 

2. Aa, jag har anledning att undervisa i kost, eee men jag har inte gjort det. Jag har inte 

gjort det för att jag fokuserar på de praktiska momenten. Ibland går jag igenom kost 

med barnen, så att barnen får någon kunskap om det, men jag gör inga tentor, tentor 

har jag inte för eleverna förväntar sig att det ska vara praktiskt. 

 

3. Eee. Jag tycker att man ska fokusera på vikten av god kosthållning, sen om det är 

proteiner, kolhydrater eller fett du käkar spelar ingen roll. 

- Kost momentet är viktigt för de som har problem med kosten, men dagens 

ungdomar är lata och många av dem idrottar inte så jag tycker det är viktigt att 

de får röra sig och får ett intresse för någon idrott och börja med någon idrott 

tilllsut, därför  brukar jag när jag undervisar ha, undervisa i olika sporter så att 

de får upp ett intresse för någonting och börjar på nånting tillslut. 
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- Max en vecka av min undervisning, max en vecka per termin, men det varierar 

naturligtvis från skola till skola, ee viss a kan mycket om kost, men vissa kan 

ingenting, det beror på vart eleverna kommer ifrån och vad för förkunskaper de 

har 

 

4. Nää, det finns ingen, det är inte så svårt det är ganska teoretiskt, och vi har ju lokaler 

vi har ju internet, det är lätt, om man skulle vilja göra det så är det lätt. 

 

5. Ja, på den här skolan gör det, vi har ju case och så, så integrerar vi naturkunskap med 

t.ex. idrott och samhällskunskap, och historia kan integreras. I den hä skolan gör vi så, 

jag har sätt nu att de har börjat med naturkunskap och just nu går de igronom protein 

och hur det verkar i kroppen, så det blir en klar integrering. 

Övrigt:  

 

 Lärare 3 

1. Kost finns ju med i centrala målen då, framförallt idrott och hälsa 1, så att jag ser det 

mer som att jag undervisar i påsätt och vis om hållbarlivstils liksom, att det ska få med 

sig att kunna lite, kunna lite om ganska mycket så att de får mycket valmöjligheter. 

Man vill ge de en bra livsstil framåt, jag pratar ju om diabetes och insulin och det här 

och jag pratar om olika folksjukdomar, hjärt och kärl sjukdomar, men jag försöker mer 

tänka också att även vad kan man äta, vad är bra mat, det är så lätt att man bara går in 

fysiologiskt. Jag kör ganska djubt, jag tror att jag är den som kör mest djupt här på 

skolan, har lite med att jag är biolog lärare också, o jag har bara naturklasser så jag vet 

att jag kommer att ha de i biologi sen så att det blir som en integrering nästan för mig. 

Absolut, jag tycker det står väldigt tydligt, eee det finns inte så tydligt i kunskapplanen 

därimot, hur jag ska bedöma det. Men de är aa det går att hitta endå, men det står 

tydligt i ccentralainnehållet och syftet. 

 

2. Ja, vad ska jag säga, måste ta fram min pp, övergrippande mål är att förstå varför 

kunskap om kost kan påverka din hälsa, ee då kollar jag på gi, försöker prata om vad 

som händer med hormoner när du äter, veta ungefär hur mycket nrj man ska äta, så jag 

försöker utgå mycket så att de känner att det handlar om dem och inte bara om att man 

blir lite tröttare soffliggare, så jag försöker rikta till dem, de gör ju sitt arbete där de får 
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berätta om sig själva, lite grann, sina dagar hur det ser ut vad de äter beroende på hur 

de tränar, eee jag tänker nog att de ska se fram, men det blir rätt mycket med det här gi 

skulle jag säga 

- Jag satt och tänkte på den frågan, jag kan inte säga att jag prioriterar det ena 

eller andra, men jag tycker kost är viktigt men det är för att jag är så intresserad 

av kost men jag tycker att det är en viktig del, jag lägger ner mycket i 

kostundervisning så att de får med sig det, det är ändå framtids, de e framtiden 

både nu och framtid, viktigdel. Jag brukar tänka på att lägga in saker i block, i 

kost brukar jag ungefär ha tre lektioner så, men sen kan man säga att de 

examineras vid två tillfällen, antingen prov och inlämningsuppgift eller en 

avslutningsuppgift då, där dem också där får visa sina kostkunskaper, tre 

ordentliga undervisningstimmar o sen är det mer intregrerat i andra lektioner. 

- Det blir bättre och bättre hela tiden märker att jag när jag pratar med de i 

högstadiet nu också, och dem börjar förstår redan innan jag börjat att det finns 

nrj givande ämnen t.ex. protein fett kolhydrater så att de flesta men det finns 

alltid några som inte har någon aning, man måste endå börja från noll oftast, 

och sen en annan sak, det står ju väldigt mycket i tidningarna, de har ju hört 

om det här lchf, de är väldigt nyfikna kring det, vilket gör att det blir intressant, 

då har de en utgångspunkt. Just nu får de välja två dieter, jag säger inte att det 

ska vara bantningsdieter, det ennda jag säger är välj två dieter och jämför de 

med varandra, utgå från vad du lärt dig, tycker du att det är en sunddiet, vad 

tycker du är osunt, vad tycker experterna om, så får de ge sina åsikter, det 

brukar bli ganska intressant. De får göra ett ganska ordentligt arbete om det. 

 

3. Nej det ser jag inte, tiden finns utrustnings finns 

 

4. Ja, absolut, jag tycker det är en jätte viktig del 

 

5. Alltså nu har vi fått möjlighet till det förnu har vi lagt så att biologi 2 ligger samtidigt 

som idrott och hälsa, där kan vi integrera det är första gången det är så för oss, innan 

har vi inte kunnat integrera speciellt bra med något annat ämne, jag har alltid försökt 

få ihop det med biologin, så nu är det inom diskussion, men vi har inte börjat än, jag 

gör det med mig själv men vi gör det inte som en skolgrej, men jag integrerar det 
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väldigt mycket eftersom jag är lärare i båda klasser, man skulle kunna göra det med 

kemin, det finns absolut flera ämnen man kan jobba med 

 

Övrigt- jag är glad att du valt att skriva om detta ämne för jag tycker att det är ett 

viktigt ämne, jag tycker att det är super viktigt, jag tror att måna, ett problem tror jag 

är att idrottslärare är okunnaiga, känns okunniga, vilet gör det lite svårt att det lätt blir 

en otroligt simpelnivå, som inte ger något djup, då vet jag inte om jag tycker att det är 

en anledning till att undervisa i kost. Jag vet inte hur mycket man lär sig i gih om kost, 

men jag har gått dietist utbildningar så jag känner mig säker på så sätt. Eleverna tycker 

det är kul för de är så intresserade , det är verkligen något som intresserar dem på ett 

eller annat sätt. 

 

 

 

 Lärare 4 

1. Jag undervisar juh i framförallt idrottsprogrammet här, då har man både idrott och 

hälsa 1 och specialisering 1, så för mig så är kost förknippat med dels hälsa men även 

prestation för att det är viktigt att man är måna om att man äter rätt för att bevara eller 

förbättra hälsan och att man vet hur man ska äta för att återhämta sig och få så bra 

prestation som möjligt. Så jag har ju lite vinklat där. 

 

2. Egentligen inte, i nya  skol..eller ja, man ska ta upp det enligt det nya skol, skolverkets 

inriktan, men det finns inga  knutna betygskriterier eller kunskapskrav kopplad till det, 

så egentligen inte men jag tycker det är en betydelse full del så vi integrerar kost och 

kroppsideal och sånt, så då får vi med det ioch med att det finns kost med i det.  

3. Om man ser till det hela stora så är det tycker jag att det är viktigt att kost kopplat till 

hälsa, att dem är medvetna om hur deras kost kan påverka deras hälsa långsiktigt, om 

man ser till hela idrott o hälsa 1, ser man på specialisering kan man då gå in på 

prestation. 

- Utgår du från sjukdomar eller utveckla hälsa- det är nog en blandning tror jag 

för vi försöker dels hur man ka äta för att .tex. äta fem sex gånger om dagen för 

att behålla blodsockret, då är det mer att man ska må bra o vara pigg att man 

ska undvika sockertoppar, o så vidare för att prestera även bra i skolan och 

vara pigg, men vi tar även upp vad händer om du äter så här för mycket, så det 
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är båda aspekterna på det, för de är det svårt att se det långa loppet, de bryr sig 

inte om de får diabetes om 20 år, då kanske det är mer effektivt att gör du sä 

här får du bättre träningsresultat eller skolresultat. Det är lätt att hamna i läget 

då man utgår från sjukdomar. 

- Personligen tycker jag det är viktigt om jag ska prioriterar så kommer det få 

mindre tid jämfört med andra moment i och med att det inte finns några 

kunskapskrav kopplat till just det vilket är olyckligt 

- Om man ser till nu under detta läsår, så har kost, jag tror att vi håller på med 

kost och kroppsideal i fyra veckor, då kopplar vi även träning, det blir alltså 

fem, sex lektioner, sen har vi integrerat ämnet, de kollade på film på engelskan. 

- Väldigt varierat, många har det väldigt dåligt, dålig kunskap om kost, vi gör så 

här, vi gör ett prov som de har, då har vi grundkunskaperna, de måste de ha för 

att få ett E, alltså att veta vad hur mycket nrj, hur mycket kolhydrater, varför 

det är bra, vad som behövs, här ser man att det varierar väldigt mycket, men 

endel har jättre bra koll, det beror på vilka skolor de har kommit ifrån. 

 

4. Aa, det skulle kunna, det kan bli känsligt när man kopplar till kropps ideal, tidigare har 

vi gjort kost registreringar t.ex. att de har fått titta på reflektera på hur det påverkar o 

det kan vara bra för vissa och för andra kan det vara press så man får ha lite 

fingertopps känsla, men samtidigt är det bra att det kommer upp, men om man går in 

på kroppsideal och diskuterar det så är det viktigt att det är genomtänkt att man har 

kanske ett säkerhetsnät, syster, kurator ger information om att de kan höra av sig till 

de, men jag tror det ger mer, man ska inte vara rädd för att pata om det, men det är bra 

att tänka igenom hur man tar upp det. 

 

5. Det finns massor dels får man diskuterar om större sammanhang om kroppsideal, så 

det tycker jag är bra sen tycker jag att det är väldigt många som inte förstår kost o 

träning, vad man ska äta föra, det är jätte viktigt, återhämtning och skaderisken, såna 

saker tycker jag är bättre viktigt ur ett hälsomässigt synpunkt, stora massan behöver 

förstå varför man inte ska bör dricka cola varje rast. Finns förutsättningar för att få det 

bra. 

 

6. Ja, nu har vi gjort det till denn här, i år, då är det engelska, tittat på film och diskuterat 

på engelska, tidigare har vi haft matten då vi räknat nrj procent, såna grejer har vi gjort 
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tidigare, hur mycket nrj de får upp. - ni har inte naturkunskapsämnena?- det är det inte 

alla som har, så där tror jag inte att går på det så mycket, det är svårt att tajma eftersom 

lektionerna inte går ihop. 

 

Övrigt- kost är en viktig del, kanske för lite plats just nu. 
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lärare 5 

1. Jag tolkar det som att de ska ha med sig en grundläggande kunskap om kost och om 

hur kost påverkar livsstilen,deras vad ska man säga vardagen och hjälpa de då att få 

kunskap om hur o vad man kan äta för att må bra och prestera så bra som möjligt. 

 

2. Ja men absolut det uppfattar jag, finns ju med i målen, så att det är absolut ett dem 

delarna som jag tycker bör prioriteras och få en hel del utrymme 

 

3. Jag tänker att grundläggande kost kunskap hur man äter va d man ska äta för att först 

och främst klara av skoldagen på ett vettigt sätt, för att orka med plugga, träna, runt 

träningen vad man bör käka, finns så mycket missuppfattningar tycker jag med alla 

preparat och kosttillskott o skit de ska trycka i sig, som de trycker i sig, sen går de o 

inte käkar någon frukost o dem dricker litervis med nrj drycker och tror att det ska 

påverka de positivt, det finns inget grundläggande ….aa det är sjukt mycket, på 

lektionerna tar de med sig och bunkrar upp men inte på idrotten, grundläggande 

frukost, vad man bör få med och varför så de får någon slags innebörd för de, att det 

kopplar hela vägen, så att det är den biten som prioriteras, det grundläggande sen 

exakt med vilka aminosyror som är som man behöver o liknande går jag gärna inpå 

och diskutera med de som tycker att det är intressant men det är inte det som liksom är 

kärnan. 

- Jag tycker det är en prioritrart del som absolut jag ser till att få med och att det 

får utrymme, den skulle väll egentligen kunna ha ännu mer utrymme, men , det 

blir endå ganska, det kräver mycket förberedelser o man har väldigt mycket 

elever o lektioner som ska pumpas igenom varje vecka så att det känns att som 

att det inte finns riktigt med utrymme för att lägga ner tiden som man skulle 

vilja, så det blir ett par teori pass här uppe i skolsalen som man bokar in o sen 

gör vi prov på det, inlämningsuppgift, någon läxa. Så att det är ungefär det blir 

under kursen och skolan har ju prioriterat att man ska främja fysisk aktivitet i 

största möjliga mån, så att det är väll också en av anledningar till att vi inte tar 

allt för mycket teori bitar. Men det kräver ju mer planering mer arbete från 

mig, mer rund arbete, inlämningsuppgifter och liknande, visst det tar emot men 

jag tycker att det är en prioriterad del absolut i likhet med rytmik, träningslära, 

konditionsträning, den har en viktig plats helt enkelt 
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- Jag kan tänka mig säg två st lektionspass 90 minuter ungefär landar vi, under 

kursen när vi kör det blocket, kursen sträcker sig över två år, men det är under 

ettan de har lektions tid. Ett prov tillfälle, sen kommer man ju inpå det med 

andra teoridelar som träningslära, då brukar diskussionen kunna fara iväg åt 

det hållet. 

- Varierande, väldigt varierande, finns ju alltid några som har bra koll som har 

läst på, finns väldigt många som inte har någon koll alls noll i princip, sen 

finns det ett gäng som är intresserade men kanske vart, de har farit iväg åt fel 

håll, mycket bygger på missuppfattningar snackar med kompisar gymmar 

mycket, mycket bygger på hörsägen liksom vad man hört polarna snacka om, 

vad man hört på gymet, vad han killen vid kassan har sagt att man ska käka, 

hystertiskt hur vissa har börjat med dieter, ”jag har börjat träna på gym så nu 

käkar jag två frukostar och två mellanmål under förmiddagen går och käkar 

egg vid korridorenerna” och då har de precis börjat gyma men de har hört det 

av polare och liknande, det är väll de tre kategorierna, de som har fått genom 

idrottsförening o likannde o de håller på med, kanske en bra skola som de gått 

på, väldigt många som inte har någon koll och de som tror att de har koll aa då 

fel koll. 

4. Ja, en del kan väll vara att man skulle viljat ha bättre material att arbtea kring, att det 

hade funnits mer lätt tilgängligt, bra anpassade grejer för gymnasienivå för det mesta 

har man fått snickra på själv och lägga på mycket tid själv, lite som, bra böcker, jag ar 

inte hittat någon som jag vill köpa in i klassvolym liksom, undervisningsböcker, så att 

bättre material, det blir lite meckigare att ha lektionssal och ge sig ifrån idrottshallen, 

alltind runtomkring blir lite jobbigare o sen då att man har så jäkla många, kör jag kost 

med tvåorna så är det 100 stycken i ett bräde som man ska hinna med och banka 

igenom snabbt då väller det in liksom nör de skriver sina läxor o man får in 3 a4sidor 

skrivna av 100 pers då har man att göra så det blir liksom, det lir att, det beror på hur 

belastningen ser ut i kursgruppen, men annars så är det positivt bland eleverna de är 

intresserade de allra flesta tycker att det är något som berör dem, något som de kan se 

på ganska konkret, när de läser om antiken grekland blir det inte riktigt lika konkret 

för dem själva, svårt att efter leva det hela, t.ex. när man går ner till skolmatsalen, där 

blir man begränsad när man gått igenom vad man ska käka o så o man har ingen 

kontroll över skolkökets mat, kanske inte riktigt motsvarar det man skulle vilja o då 

blir det att man går till donken istället. Så att massa förutsättningar runt i skolan, hade 
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varit lättare att få in det, kanske inte bara genom idrott o hälsa , lite mer övergripande 

genom skolan, kost plan liksom, hälsotänk på de sättet 

 

5. Absolut, finns ju stora möjligheter, just att ha, kunna få igång ett tänk bland eleverna 

lite hur man käkar vad man stoppar i sig, de är unga o väldigt o tar i sig väldigt 

mycket, många har ju märker man på de att de lyssnat o arbetar ut efter det man gått  

igenom. Men på skolan skulle man velat ha ett fik som serverar shysst frukost ser till 

att alla kan ha en möjlighet att få frukost, inte alla som kanske har den möjligheten 

hemma heller, där det finns möjlighet att kunna köpa ett mellan mål, liknande, det 

kanske inte är med själva undervisningen utan mer effekterna av undervisningen, men 

möjligheten ligger ju att man har ju stor möjlighet att påverka dem. 

 

6. Det kan man väll säga att det gör, dels kosten har jag haft lite stöttning från våran 

kurator, som är hälso pedagog, hälsoutvecklare tror jag det heter, brinner mycket för 

frågorna, så vi har jobbat illsammans då, även haft det inne i kursen kommunikation 

då vi åker ut till skärgården, friluftsveckan, där då haft grundläggande gått igenom hur 

man ska klara en sån här veckan. Vad behöver vi stoppa ioss om vi är ute t.ex. fjällen. 

Viljan och ambitionen finns ju i skolan. 

Övrigt- skolmaten tycker jag att man borde prioritera mer, men det r ju uppifrån det 

måste ske., bra tillagad kost inte uppvärmd mat som man får, som har stått i flera 

timmar så att det blir aptitligt.  
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 lärare 6 

1. Medvetande göra hur kroppen samverkar med ämnena som man får genom kost, hur 

olika ämnen påverkar kroppen. Jag försöker se på det utifrån ett makroperspektiv, ge 

en övergripande bild av det. 

 

2. Det stor ej om kost i kunskapskraven, men tycker att det är viktigt. Jag tycker att 

träningslära och kost hör ihop eftersom de påverkar varandra. Jag anser att begreppet 

kost är otydligt och kan tolkas på varierande sätt av lärare pågrund av formuleringen i 

Lgy 11. Det är tydligare i grundskolan, och specielt inom ämnet hemkunskap. Jag ser 

en stor anledning till att undervisa om kost, dels att det hänger ihop med prestation, 

speciellt idag med preparaten som finns ute samt att svenska befolkningen tränar mer 

än någonsin idag men att övervikten ökar samtidigt. 

 

3. Tycker det mesta inom kost är viktigt, men framför allt det övergripande, det de kan 

begripa, t.ex. hur kosten kan se ut en vardag, att kunna räkna kalorier och diskutera 

tomma kalorier, matens roll i kroppen. 

- Jag anser att den teoretiska delen, då ingår kost, näringslära, träningslära och 

ergonomi är lika viktigt som den praktiska delen . Allt hänger ihop, elever 

måste förstå vikten av hälsa 

- Ja har ungefär 3 lektioner, blir ca 4 timmar. Jag föreläser för elever och ger de 

häften, för att sedan ha ett prov. Tre lektioner för varje klass som har idrott och 

hälsa 1. 

- Olika, beror på lärarna de har haft tidigare. Det intressanta är att de som inte är 

intresserade av idrott har bra koll och elever som har olika matstörningar har 

bra koll på kost, även sociala bakgrunder spelar stor roll. 

4. Ja, att ha diskussioner om kost och träningslära kan vara problematiskt, då elever får 

kunskap kan det användas på fel sätt och få dåliga konsekvenser för hälsan, de kan 

missbruka kunskapen, applicera kunskapen på fel sätt på sig själva, man måste vara 

försiktig. Ett exempel kan vara att man diskuterar kosttillskott och doping eftersom det 

kan väcka en nyfikenhet, vilket kan leda till att man börjar använda det för att få 

snabba resultat, ungdomarna är i en känslig ålder, ett annat exempel kan vara när man 

går igenom hur man räknar kalorier, vissa ungdomar kan gå så långt att de räknar allt 

och det kan leda till matstörningar. Jag brukar ibland ha en uppgift som gr ut på att 
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elever ska klippa ut en artikel med en teori eller bild som handlar om kost eller 

träningslära för att sedan diskutera detta, är det korrekt eller är det falskt. 

 

5. Nej, inte hos oss, har diskuterat om att koppla träningslära med biologin, men har än 

så länge inte integrerat näringslära/kost. 

 

 


