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Summary 

Aim: The aim of this study has been to examine how teachers in physical education look at 

teaching about nutrition in relation to health. The following questions were formulated: 

• How do teachers perceive the students´ knowledge of and relationship to food? 

• In what ways are nutrition applied in education? 

• What do techers want to achieve with their nutritioneducation?  

 

Method: The study has followed a qualitative character with interview as method. Four 

teachers who are active in various high schools and secondary schools in Stockholm have for 

30-40 minutes verbally responded to a predetermined questionnaire, where they have been 

given the possibility to individually express whether they will go into the question of how diet 

aspect is reflected in their teaching. As a theoretical starting point, the study has been based 

on a currucilum pattern. 

 

Results: Based on the analys the results shows a shattered approach to the students' 

knowledge of food. The majority feel that they are unaware to how the students' relationship 

to food looks like. Despite this, a kind of an unconscious knowledge is shown when the 

teachers chose to incorporate into their teaching the great breadth of what all that diet can 

mean. A common focus is on training theory, rather than nutrition. How this is applied differs 

between the teachers where it is either in theoretical or practical context or both. What they 

ultimately want to achieve is also a unified approach where nutrition should be something 

simple for the students and they need to realize that diet is a necessary sustenance of good 

health. 

 

Conclusions: My conclusion is that physical education goes more from being a practical 

subject to a knowledge topic. However, it feels that the new curriculum could be more 

specific in how the moment "Health" should be applied because its meaning is so 

multifaceted. Teaching about nutrition has today still a small role in the education and based 

on theese results it is becase time and the little scope for interpretation diet is attributed. 

Only one of the teachers performs an ongoing collaboration with other subjects who relates to 

education about nutrition. This might be something all schools in the country should apply so 

that the students could get the broad knowledge. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare i ämnet 

idrott och hälsa ser på undervisning om kost i relation till hälsa. Följande frågeställningar 

formulerades:  

• Hur uppfattar lärare elevernas kunskap om och relation till mat? 

• På vilket sätt appliceras kost i undervisningen?  

• Vad vill lärare i ämnet Idrott och Hälsa uppnå med kostundervisningen?  

 

Metod: Studien har följt en kvalitativ karaktär med intervju som metod. Fyra lärare som är 

verksamma på olika högstadier och gymnasier i Stockholms län har muntligt svarat på ett i 

förväg bestämt frågeformulär där de getts möjlighet att individuellt uttrycka huruvida de 

ställer sig i frågan hur kostaspekten kommer till uttryck i deras undervisning. Som teoretisk 

utgångspunkt har studien utgått ifrån ett läroplan- och ramfaktorteoretiskt mönster.  

 

Resultat: Det framkommer ett splittrat synsätt på elevers kunskapsnivå till mat. Majoriteten 

av lärarna upplever att de står okunniga till hur elevernas relation till mat ser ut. Trots detta 

påvisas en slags omedveten kunskap då lärarna väljer att i sin undervisning integrera den stora 

bredden av vad allt som kost kan innebära. Ett gemensamt fokus ligger på träningslära, 

snarare än näringslära. Hur detta appliceras skiljer sig åt mellan lärarna där det antingen sker i 

teoretiska eller praktiska sammanhang eller både och. Vad de till slut vill uppnå är också ett 

enhetligt synsätt där kost ska för eleverna vara något enkelt och inse att kosthållning är ett 

nödvändigt livsuppehälle för god hälsa. Med god hälsa menas i detta fall att man mår bra 

psykiskt, fysiskt och socialt.  

 

Slutsats: Min slutsats är att idrott och hälsa går mer från att vara ett praktiskt ämne till ett 

kunskapsämne. Dock kan tyckas att de nya styrdokumenten kunnat vara mer specifika i hur 

momenten ”Hälsa” bör appliceras eftersom dess innebörd är så mångfacetterad. Undervisning 

om kost har fortfarande idag en liten roll i undervisningen och det beror utifrån dessa resultat 

på tid och det lilla tolkningsutrymmet kosten tillskrivs. Enbart en av lärarna utför ett 

kontinuerligt samarbete med övriga ämnen som berör kosthållning vilket kan tyckas ska 

tillämpas på samtliga skolor i landet då eleverna då får med sig den breda kunskapen.  
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1. Inledning   
I dagens Sverige berör media mycket om det som handlar om kost och hälsa. Det finns rikligt 

med information om bland annat kontrollerad kosthållning där LCHF och 5:2 dieten rönt stor 

mark i syfte att för människan hålla sig hälsosam. På TV har olika mat- och kockprogram 

ökat i utbud som inriktar sig mot hälsosam kost och på sociala medier finns det mängder av 

förslag på huruvida man håller sig hälsosamt aktiv tillsammans med god kosthållning. Mot 

bakgrund av detta kan man tro att det svenska folket, och då med betoning på ungdomar, 

blivit mer medvetna om vad som menas med god kosthållning i relation till hälsa och hur man 

förhåller sig till detta eftersom uppgifterna är så lättillgängliga. Dock finns belägg för att 

intaget av frukt och grönsaker minskat samtidigt som sockerkonsumtionen i form av läsk, 

sötsaker, chips och choklad ökat. Stress, ångest och oro är också en återkommande företeelse 

som påverkar barn och ungas kostvanor. Fetma, övervikt och ätstörningar är fortfarande idag 

inga ovanliga problem. (Lager, Berlin, Danielsson & Helmerson, 2009, s. 92-95) 

Medvetenheten tycks därför inte ha omvandlats till något konkret då slarv med kosthållningen 

fortfarande existerar. Förutom individuellt försämrad hälsa så är detta även ett problem för 

samhället då bl.a. fetma kan leda till kroniska sjukdomar som årligen kostar samhället flera 

miljarder kronor (Persson, Svensson & Ödegaard, 2004, s. 3). Detta signalerar att det finns 

betydande anledning att undersöka hur lärare applicerar kostens omfattande roll i 

undervisningen och vad man vill uppnå med det då skolan spelar en nyckelroll i arbetet med 

människors hälsa. 

2. Bakgrund 

2.1. Kostens påverkan på hälsan 

Svenska folkets kostvanor har över tid förändrats då bl.a. tillgången till mat var för de flesta 

förut begränsad. Det utbud som fanns var mindre och att köpa färdiglagad mat var något som 

bara ett fåtal kunde göra. Till skillnad från förr så är maten idag mer behandlad med socker 

som dels förhöjer smaken men också ökar hållbarheten på produkterna vilket också är orsaken 

till att det finns så mycket socker i industriellt tillverkade livsmedel. Socker ger dessutom 

ingen mättnadskänsla utan gör att kroppen bara vill ha mer. I kombination med att arbeten och 

fritid alltmer blir stillasittande kan man idag leva helt utan fysisk ansträngning. (Andersson & 

Tedin, 2008, s. 12, 84-86)  
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Oavsett ålder så ger ett stillasittande levnadssätt negativa effekter. Studier visar t.ex. på en 

ökad risk för övervikt och fetma i och med dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet. Övriga 

faktorer som påverkar sägs vara bland annat individens familj, utbildning, samhället, skolan, 

fritidssektorn, marknadsföring och priset på matvarorna. (Rasmussen, Eriksson, Bokedal, 

Scäfer & Elinder, 2004, s 19-21) Socialstyrelsen folkhälsorapport visar att konsumtion av 

sötsaker, läsk, choklad och chips har ökat i samband med att intaget av frukt och grönsaker 

minskat vilket kan förklaras ha orsakats av samhällets utveckling som formar ungdomars 

livsstil. Många ungdomar känner att de upplever stress, oro och ångest vilket är en 

återkommande företeelse som kan påverka och forma kosthållningen. (Lager, Berlin, 

Danielsson & Helmerson, 2009, s. 92-95)  

 

De tjocka och de feta har i flera decennier fördömts och vilt diskuterats i medierna. Under 

nittiotalet målades övervikt och fet mat ut som riktiga faror och ett steg i fel riktning innebär 

inte bara några storlekar extra utan det påverkar även hur du blir bemött och betraktad. Tjocka 

personer ansågs sakna kontroll över sina liv där intelligens och framgång inte gick att rymmas 

i en rejäl kroppshydda. (Qvarsell & Torell, 2005, s. 124-127) Även in på 2000-talet tycks den 

dominerande uppfattningen vara att hälsan bor i en smal kropp och ändå fylls oftast 

matkassen av just det feta och det söta. Att flera bantningsdieter tillkom för tiden var därför 

inte konstigt (Ibid, s. 213). Dan Larhammar upplyser dock att allmänheten utnyttjas av 

”samvetslösa lurendrejare som tjänar stora pengar på människors förhoppningar och oro” 

(2004, s.191). Han menar att i bästa fall är reklamens kostråd och överdrivna påstående om 

verkningslösa bantningspreparat ofarlig. Den enda effekten som uppstår är säljarens 

förbättrade ekonomi till priset av kundens besvikelse och finansförlust. (Ibid, s. 199) Anna 

Karin Lindroos och Jarl S:son Torgerson (2004, s. 122) framhäver att det inte finns några 

vetenskapliga grundade belägg för att dessa metoder resulterar i en effektiv och säker 

viktnedgång. Risken för att återfalla i gamla vanor är mycket stor vilket kan innebära att det 

inte finns några genvägar för viktreducering. Det som gäller är att äta mindre energi och röra 

på sig. Det finns inga genvägar helt enkelt. (Ibid, s. 128) 

 

Vad som blir tydligt är att ett rådande kroppsideal länge påverkat människors kostvanor vilket 

kan vara intressant att lyfta fram. Det framgår också att det finns en stark koppling mellan 

kost och hälsa. För att kunna förverkliga de positiva livsvärden som ligger i det friska måste 

vi alltså äta rätt. Så vad är egentligen bra matvanor? 
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2.2. Vad är bra matvanor? 

Livsmedelsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att förmedla och 

säkra bra matvanor i Sverige. De riktlinjer som ges kan tänkas säkerställa vilken kost som bör 

ätas för att hålla sig hälsosam vilket ligger i linje med vad denna uppsats undersöker. 

 

På dess hemsida går det att ta del av information och råd om mat som ska hjälpa konsumenten 

i det dagliga valet. Råden är många och inriktar sig bland annat till dig som är barn, vuxen 

eller gravid m.m. Det finns även översiktliga kostråd som har sammanställts i fem punkter 

som har för avsikt att ge alla människor en enkel och begriplig bild av vad god kosthållning 

kan innebära. (Livsmedelsverket, 2013a) Vid varje punkt finns möjligheten att gå djupare in 

på vilka livsmedel som kosten bör innehålla. Dessutom redogörs för hur individen ska göra 

för att få i sig tillräckligt mycket av de näringsämnen kroppen behöver.  

 

Livsmedelsverkets rekommendationer angående kosthållning är många och med varierande 

prägel. Dock finns en röd tråd som pekar på relationen mellan kost, hälsa och fysisk aktivitet. 

Vad vi äter har stor betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga i ett livslångt perspektiv. 

Detta gäller inte bara Sverige utan hela världen då ohälsosamma matval i kombination med ett 

stillasittande liv bidrar till sjukdomar. Den mest oroade ökningen är just fetma som tidigare 

påpekats och som i sig ökar risken för andra välfärdssjukdomar såsom typ 2 diabetes. Att vara 

medveten om de val som bör göras vad gäller kosten och samtidigt röra på sig varje dag är 

betydelsefull för en bättre hälsa. (Livsmedelsverket, 2013b)  

2.3. Ämnet Idrott och Hälsa 

Skolan är en institution som alla möter i Sverige. Idag ligger mycket fokus på hälsoaspekten 

och därför känns det betydelsefullt att närmare undersöka vilket innehåll barn och ungdomar 

tar del av i ämnet Idrott och Hälsa. För att få en förståelse för hur kostaspekten framträtt i 

skolans undervisningsinnehåll kan det vara av värde att redogöra för ämnets historia. Dock 

framkom det i den undersökning som gjorts att begreppet kost inte konkret förekommit förrän 

i den senaste tillämpande läroplanen, 1994 års upplaga. Därför har tillbakablicken sträckt sig 

från Lpo94 till dagens praktiserade läroplan. Det som kan lyftas fram är att det under åren 

skett en förflyttning från ordet fostran till individualisering och mer ansvar har idag tillskrivits 

den enskilda individen.   
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2.3.1. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo94) 

I och med att grundskolan blev obligatorisk hette ämnet ”Gymnastik”. Detta kom att ändras 

till ”Idrott” som med Lpo94 kom att genomföra ytterligare en namnförändring där ”Idrott” 

blir ”Idrott och Hälsa”. Bytet kan sägas ge en antydan om en förskjutning av fokus. Den 

fysiska prestationsförmågan som tidigare dominerats har tonats ned och ämnets 

kunskapsinriktning kan sägas ha gått från kroppen som utgångspunkt, till kunskap om 

kroppen. (Lundvall, 2004, s. 22) Den svenska skolan är nu målstyrd och kursplanen för Idrott 

och Hälsa med dess mål, innehåll och metodik kan sammanfattas med att 

undervisningsmässigt ska ämnet ge en tydlig koppling mellan hälsa, idrott och livsstil (Ibid, s. 

81). Britta Thedin (2005, s. 14) framhäver att de skillnader som gjordes i ämnet kan bero på 

de förändringar som skedde i samhället. Att begreppet ”hälsa” läggs till ämnesnamnet kan ses 

som att det sker en förflyttning mot att ett större ansvar för den egna hälsan ska tillägnas 

individen. Utöver detta har ämnet också genomgått förändringar i form av minskad tid och de 

friluftsdagar som tidigare sågs som huvudmoment i undervisningen har mer eller mindre 

försvunnit.  

 

Tabell 1. Översikt över grundskolans kursplaner för idrottsämnet 1962-1994 

 Lgr62 och Lgr69 Lgr80 Lpo94 

Namn Gymnastik Idrott  Idrott och Hälsa 

Antal tim/ vecka Ca 3 Ca 3 Ca 1-2 

Styrning Innehåll Innehåll Mål 

Ansvarig Statsmakten Statsmakten Kommun och skola 

Huvudmoment Gymnastik Gymnastik Rörelse, rytmik dans 

 Dans Hälsa, hygien och 
ergonomi 

Livsstil, livsmiljö och 
hälsa 

 Lek Bollspel och lekar  

 Bollspel Dans  
 Fri idrott Fri idrott  

 Orientering Orientering och friluftsliv  
 Skridskoåkning Lek  
 Skidåkning Simning och livräddning  

 Simning Skidåkning  

  Skridskoåkning, iskunskap 
och livräddning 

 

Arbetssätt Kollektiv fostran Individuell utveckling Individuell utveckling 
Utbildning Enhetlig styrning Individuell påverkan Lokal inriktning och 

individuell påverkan 
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Tabellen som är baserad på Thedins slutsatser visar på vilka förändringar som gjorts i 

idrottsämnet mellan Lgr62 och Lpo94. Jämfört med tidigare läroplaner framstår Lpo94 som 

en tunn skrift med färre detaljbeskrivningar rörande innehåll och mål vilket Thedin resonerar 

kring att samhället präglats av decentralisering och individualisering under slutet av 1900-

talet. Texten överlämnar större frihet för kommun, skola och enskild lärare att tolka och 

utforma lokala kursplaner, betygskriterier och undervisning. (2005, s.15) 

 

Ordet ”hälsa” förekom visserligen i föregående läroplaner, men då främst i samband med 

ergonomi och hygien. I och med detta skifte flyttades fokus mot att lära eleverna att ta hand 

om sin egen hälsa (Ibid, s. 9). Nedan följer en sammanfattning av kursplanen i ämnet Idrott 

och Hälsa med fokus på begreppet hälsa och även kost (Skolverket, 2000). 

Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att 
se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 
– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar 
ett ansvar för sin hälsa, 
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan 
förekomma i samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges 
förutsättningar till ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall  
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa 
kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang, 

 

Vad som kan konstateras är att begreppet hälsa förekommer flertalet gånger samtidigt som 

kostaspekten framträder en gång. Dock framgår det inte vad som menas med hälsa och på 

vilket sätt man ska applicera det i sin undervisning vilket kan ifrågasättas.  

2.4. Kost i kursplanen – Lgr11 och Lgy11 

Vid fokus av nutidens läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) framhävs det att syftet med undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa är att bl.a. ge 

eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”planera, praktiskt genomföra och 

värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil” 

(Skolverket, 2011a, s. 51). I läroplanen för examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola (Lgy11) framgår att syftet med undervisningen är att eleverna bl.a. ska 

utveckla en ” förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 
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vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” (Skolverket, 2011b, s. 83). Vid 

uppmärksammandet av det centrala innehållet och kunskapskraven kan det tyckas att 

begreppen kost och hälsa förekommer i begränsad textmassa vilket nedanstående tabell 

(Tabell 2) redogör för (Skolverket, 2011a, s. 53, 55; Skolverket, 2011b, s. 84-85):  

 

Tabell 2. Översikt över centralt innehåll och kunskapskrav för Lgr11 och Lgy11 

Centralt innehåll 
Lgr11 åk. 7-9 

Centralt innehåll 
Lgy11 Idrott och 
Hälsa 1 

Kunskapskrav 
Lgr11 åk. 7-9 

Kunskapskrav 
Lgy11 Idrott och 
Hälsa 1 

Olika definitioner av 
hälsa, samband mellan 
rörelse, kost och hälsa 
och sambandet mellan 
beroendeframkallande 
medel och ohälsa 

Den fysiska 
aktivitetens och 
livsstilens betydelse för 
kroppslig förmåga och 
hälsa 

Eleven kan även 
utvärdera aktiviteterna 
genom att samtala om 
egna upplevelser och 
föra (…) resonemang 
om hur aktiviteterna 
tillsammans med kost 
och andra faktorer kan 
påverka hälsan och 
den fysiska förmågan 

Eleven kan med goda 
rörelsekvaliteter 
genomföra en bredd av 
aktiviteter som 
utvecklar den 
kroppsliga förmågan. I 
samband med det 
beskriver eleven (…) 
aktiviteternas och 
livsstilens betydelse 
för den kroppsliga 
förmågan och hälsan 

 Kosthållning, droger 
och dopningspreparats 
betydelse för hälsa och 
prestation 
 

  

 

I kommentarmaterialet för Idrott och Hälsa i grundskolan framgår det att det kunskapsområde 

som rör rörelse, hälsa och livsstil finns kvar från Lpo94 men blir mer framträdande i det 

centrala innehållet för Lgr11. Det anges i läroplanen att skolan har ett gemensamt ansvar för 

hälso- och livsstilsfrågor. I den nya kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa har särskilda bidrag 

adderats till detta hälsouppdrag genom att sätta en starkare betoning på elevernas fysiska 

förmåga och den fysiska aspekten på hälsa. Delarna som rör den psykiska och sociala 

aspekten på hälsa finns kvar som ett helhetsperspektiv på hälsa. (Skolverket, 2011c, s. 6) 

2.5. Problemområden 

Som framgått ska ämnet Idrott och Hälsa ha utvecklats från att i tidigare kursplaner ha varit 

ett ämne där fysisk aktivitet stod i centrum till att vara ett kunskapsämne. En rapport från 

Skolinspektionen (2010, s. 4-8) visar på att det är tydligt att kursplanen påverkats av den 

allmänna hälsodiskussionen i samhället med dess larmrapporter om barn och ungdomars 

försämrade hälsa. Trots detta förekom då mycket idrott och lite hälsa på lektionerna. Av 172 

grundskolor runtom i Sverige var bollspel och bollekar de mest dominerande aktiviteterna i 
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undervisningen för årskurs 7-9. Hälsoperspektivet som tydligt finns skrivet i kursplanen till 

skillnad från bollspel förekom nästan inte alls vilket bland annat förklaras med att många 

lärare upplever att kursplanen är otydlig och svår att omsätta i praktiken. Detta ligger i linje 

med en senare kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2012, s 11-12) som visar på att 

rörelsemomentet är det i särklass mest prioriterade området i undervisningsinnehållet. 

Återigen är det mycket fokus på olika former av lekar, spel och idrotter i dagens 

undervisning. Hela 94 procent av undervisningstiden användes till detta vilket innebär att 

kunskapsområdet Hälsa och Livsstil ges litet utrymme i många skolor.  

 

Att hälsoaspekten ges så lite tid i undervisningen kan förklaras med att begreppets innebörd är 

så mångfacetterad och diffus vilket medför att många lärare har svårt att uttala sig om ämnet. 

I kursplanen beskrivs det att hälsa är något som ska uppnås, men hur detta ska ske framgår 

inte på något konkret sätt. Thedin visar på fyra grupperingar som framträder när lärare 

resonerar runt hälsa i ämnet (2007, s. 179): 

 

• Hälsa är något teoretiskt som förknippas med traditionell klassrumsundervisning, där 

man läser om och diskuterar begreppet. Man kan exempelvis undervisa om hur man 

ska träna eller förebygga skador. Det kan innebära att man har prov och läxor i ämnet. 	  

• Hälsa är något som genomförs enligt förmedlingspedagogiken. Läraren undervisar om 

varför man ska träna och på vilket sätt olika övningar är nyttiga i samband med att 

man genomför dem.  

• Hälsa har man i andra ämnen, exempelvis i hemkunskap där man undervisar om kost 

eller i naturkunskap där moment som främst handlar om kroppen ingår. Dessa ämnen 

kan integreras med idrott och hälsa i form av temadagar eller liknande, men det 

förekommer inte särskilt ofta.  

• Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysisk aktiv 

främjas hälsa.  

  

Specifikt den sista punkten uttrycker Thedin är en situation som många lärare ger uttryck för 

när de vill redogöra för vad hälsa är och hur det visar sig i ämnet (Ibid, s. 180).  

2.6. Tidigare forskning  

Skolan är betydelsefull på många sätt ur mat- och hälsosynpunkt. Det är en av de få 

mötesplatser som barn och unga kan nås och få kunskap om vad goda matvanor är och dess 
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betydelse för hälsan. Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut (SFI) fick i uppdrag år 

2004 att ta reda på hur mycket det undervisas om mat och hälsa i grund- och gymnasieskolan 

och hur mycket blivande lärare får lära sig om detta under sin utbildning (Rosén 2004, s. 3). 

Resultatet visar på att vissa ämnen, såsom Idrott och Hälsa, blivit svagare i att undervisa om 

kost vilket kan förklaras med att kursplanerna generellt blivit vagare jämfört med tidigare 

(Ibid, s. 25). Undervisning om kost- och matfrågor inom lärarutbildningen visar sig vara 

väldigt begränsad vilket kan innebära att skolans beredskap att jobba för goda matvanor är 

väldigt låg (Ibid, s. 35).  

 

Goda matvanor och ökad lust för fysisk aktivitet är bara två av flera hälsovanor som etableras 

under skoltiden enligt en grundrapport från SFI (2011, s, 27). Det är främst i barn- och 

ungdomsåren som matvanor har stor betydelse för hur hälsan, kroppen och intellektet 

utvecklas och då man förhindrar flera hälsoproblem. Undersökningen visar att ungdomar äter 

mindre frukt i kombination med att söt- och läskkonsumtionen ökar ju äldre de blir vilket 

visar på att matvanorna blir sämre med åldern. Påverkbara faktorer visar sig vara relationen 

till sin familj, vänner och skolan. Samtliga har en stor betydelse för individens välbefinnande 

och det är i gemenskap med dessa som man formar sina egna värderingar. (Ibid, s. 30, 33,36) 

Detta ligger i linje med Socialstyrelsen årsrapport (2013, s. 76-78) som framhäver att man 

funnit samband mellan fetma och utbildning där det var vanligare med fetma bland dem män 

och kvinnor som hade en kortare utbildning. Även om hälsotillståndet förbättrats hos Sveriges 

befolkning idag så kvarstår det faktum att många idag lider av denna välfärdssjukdom och det 

har visat sig bli allt vanligare under de senaste två decennierna (Ibid, s. 73). 

 

På den internationella arenan har även ett flertal studier gjorts som visar på hur viktigt det är 

med undervisning om kost i skolan. I Spanien undersöktes vilken effekt näringslära fick när 

den kombinerades med fysiska aktiviteter hos barn i grundskolan. Resultatet visar på att det 

finns belägg för att en i detta fall sjuveckorsperiod av undervisning rörande näringslära i 

kombination med fysisk aktivitet ger en hälsofrämjande utveckling hos ungdomar. Studien 

gjordes på grund av att författarna anser att många vuxna sjukdomar har sitt ursprung i 

ungdomsåren. Därför är det av stor vikt att ungdomar får ta del av undervisning rörande kost 

och samtidigt få möjlighet att röra på sig för att förhindra detta. (Muros, Zabala, Oliveras-

López, Ocaña-Lara & Lòpez-García de la Serra, 2013, s. 248-250) 
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En annan studie gjord i Norge visar på att ungdomar som konsumerar en lämplig kosthållning 

och inte utesluter i detta fall frukost har mindre beteendeproblem. En balanserad kost påpekas 

återigen är viktig under uppväxtåren vilket vidare påverkar personens förmåga att klara av 

skolan och de många krav från det moderna samhället. Ungdomar behöver förstå vikten av 

näring vilket är betydelsefull för ens framtida hälsa. (Øverby & Høigaard, 2012, s. 1, 5) 

 

Trots att ovanstående forskningsprojekt redogör för på vilka sätt man kan arbeta med hälsa 

saknas det enligt min uppfattning djupgående kunskap kring lärares syn på undervisning av 

kosthållning i förhållande till hälsan och vad de vill uppnå med kostundervisningen. 

Förhoppningen är därför att denna studie ska kunna bidra med kunskap om vilken 

utsträckning kosthållning ges på lektionerna i Idrott och Hälsa i Sverige idag och på vilket sätt 

detta bedrivs. Hypotesen är det som tidigare forskning pekar på, att detta område ges väldigt 

lite tid och uppmärksamhet vilket får vidare konsekvenser för ungdomars framtid. Därmed är 

det önskvärt att denna uppsats möjligtvis kan peka på vilka brister som finns och hur dessa 

kan åtgärdas.   

3. Teoretisk utgångspunkt  
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som genomsyrat arbetet och dess 

analys. Likväl kommer en redogörelse för begreppet ”hälsa” att presenteras.  

3.1. Läroplansteori 

”Läroplansteori (…) kan ses som ett försök att bygga upp en kunskap om hur 

utbildningsprocessers mål, innehåll, och metodik formas i ett visst samhälle och en viss 

kultur” (Lundgren, 1979, s. 20). Ulf Lundgren lyfter fram att begreppet ”Läroplan” har i 

svenskt språkbruk en mycket konkret betydelse där det ses som ett dokument med riktlinjer 

och föreskrifter gällande utbildningens mål och innehåll. Om man istället använder sig av det 

engelska ordet ”curriculum” blir ordet inte så avgränsat utan ingriper också hela den filosofi 

och föreställningar som finns bakom en konkret läroplan. I en vidare betydelse betecknar 

Göran Linde därmed begreppet läroplan som den kod, d.v.s. samlade principer som gestaltas i 

ett konkret styrdokument, lärarutbildning, undervisningsmaterial osv. (2012, s. 21). En kod är 

alltså en princip för tolkning. I ett lärarkollegium kan olika lärare på samma skola tänka på 

varierande sätt, dock uppstår ofta en dominerande skolkod som de förhåller sig till. (Ibid, s. 

16)  
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Linde uttrycker att det uppstår ett nödvändigt behov av att välja ut och organisera det som ska 

gälla som kunskap värd att förmedla när utbildning och undervisning sker i organiserade 

former och institut. Hur denna kunskap väljs ut och vem som ska bära ansvaret för vilket stoff 

som ska anses räknas som giltigt är svårt att avgöra. (2012, s. 7-8) Linde hävdar att 

traditionell läroplansteori ägnat liten uppmärksamhet åt vilka faktorer, utöver föreskrifterna, 

som påverkar stoffurvalet. Läroplansteori har från och med 1960-talets mitt och framåt varit 

mer empiriskt rotad där insikten om att det faktiska innehållet påverkas av andra faktorer har 

växt. Likväl har intresset riktats mot att studera det verkliga innehållet i undervisningen och 

de faktorer som påverkar detta. Linde uttrycker hur vissa ämnen anses vara ”paradigmatiska” 

vilket innebär att företrädare för ämnet har en gemensam accepterad tanke om vilka begrepp, 

teorier och ordningar som är grundläggande. Motsatsen blir de ”icke paradigmatiska” ämnena 

där mer utrymme ges för tolkningar och lärarens personligt färgade val av skolbildning kan 

ligga som utgångspunkt för undervisningen. (Ibid, s. 7, 11-13) Matematik kan påstås utgöra 

ett ämne som är kontrollerat då ingen skulle ifrågasätta att t.ex. multiplikationstabellen är ett 

vanligt inslag i undervisningen. Idrott och Hälsa däremot ger stort utrymme för tolkning då 

det är ett ämne i ständig rörelse och förändring.  

3.1.1. Arenor för stoffurval 

I föregående stycke påvisades att stoffurvalet i undervisningen inte alltid är detsamma som 

finns angivet i läroplanen. Linde lyfter fram att detta tolkas med tillägg och fråndrag samtidigt 

som det är beroende av lärares rutiner, intentioner, repertoarer och begränsande ramar och 

praktiska villkor. Vidare ger Linde en presentation på sin syn av läroplansteori där han 

beskriver hur valet av vilket stoff som skall undervisas sker genom tre arenor; formulering, 

transformering och realisering. (2012, s.21) Denna tanke kommer också ligga till grund för 

uppsatsens analyser.  

 

Formulering av läroplan: Med formulerad läroplan avses de föreskrifter som gäller för hur 

skolan skall drivas. Här tas i beaktning vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden 

som ska ägnas åt vad, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll som ska 

tillämpas i ämnet. Dessa val om hur undervisningen bör organiseras och vad som bör prägla 

innehållet görs med stöd av allt ifrån livsfilosofiska aspekter till samhällsnytta. (Ibid, s. 23) 

Linde lyfter fram fem grundläggande principer för val av innehåll i undervisning (Ibid, s. 39). 

Dessa principer kallas för läroplanskoder, ett begrepp Ulf. P. Lundgren (1979, s. 21) 

introducerat som avser de samlade principer som gestaltas i ett konkret styrdokument, 

lärarutbildning och undervisningsmaterial m.m. En kod är alltså en princip för tolkning vad 
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gäller urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning (Linde, 2012, s. 16, 

39).  Dessa fem läroplanskoder är enligt Linde (Ibid, s.39-41): 

• Klassisk läroplanskod som syftar till bildning att förbättra människan i riktning mot 

ett ideal. Detta ideal präglas av drömmen om en försvunnen guldålder vilket kan sägas 

uppnås genom självdisciplinerade studieflit. 	  

• Realistisk läroplanskod syftar till en vetenskaplig förståelse av världen där fokus för 

en rationell förståelse för omgivningen mer står i fokus än ett direkt tekniskt 

kunnande.	  

• Moralisk läroplanskod syftar till att hos medborgarna ingjuta moral och lojalitet. 

Innehållet i den moral som förmedlas speglar maktens värderingar. 	  

• Rationell läroplanskod syftar till nyttotänkandet, att skolan med praktiska uppgifter 

förbereder elever för att behärska de uppgifter som existerar i det yrkes- och 

vardagliga samhället. Detta är det som fått mest genomslagskraft i vårt moderna 

samhälle. Termen nytta avser beredskap för förändring och undervisning med 

framtidsriktning. 	  

• Aristokratisk läroplanskod syftar till att behålla vissa konservativa värden. Med detta 

menas att man exempelvis genom manér och språk skiljer på elever från olika 

samhällsklasser. 	  

 

Förutom koder för stoffurval finns även koder för stofforganisation som ingår i den 

formulerade läroplansarenan. I skolan måste ett stoff ordnas i något slags moment och 

tidsföljder för att det ska kunna förmedlas och synen på hur detta skall göras kan se ut på 

olika sätt (Linde, 2012, s. 44-46): 

 

• Collection code står för olika ämnens separation och efterliknar de akademiska 

principerna. Med bl.a. kunskapsprov mäts elevernas ämneskunskaper. Lärarna ser sig 

själva mer som ämnesrepresentanter än som pedagoger och de har ett personligt 

ansvar för elevernas lärande. Här är lärarna högt självständiga och skolledningen 

lägger sig inte i deras inre arbete. Konfliktnivån är låg eftersom lärarna inte behöver 

samarbeta och om de tycker olika i pedagogiska frågor arbetar de bara vid sidan av 

varandra.	  

• Integrative code innebär att det är andra faktorer som är sammanhållande än ämnet i 

sig såsom skolklassen, lärarlaget och övergripande tema för inlärning. Lärarna 

samarbetar och studiet sker tematiskt. Lärarna identifierar sig själva mer som 
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pedagoger än som representanter för sitt ämne. Här ges skolledningen en starkare 

ledningsroll och lärarna blir mer beroende av den. Lärarna måste samarbeta om hur 

undervisning ska planers och därmed är det nödvändigt att de kommer överens.	  

• Performance code refererar till hur kunskap bedöms av lärare. Här innebär det att 

elevernas prestationer bedöms i form av prov och skrivningar och det gäller för 

eleverna själva att utifrån lärostoffet inhämta och tillgodogöra sig de kunskaper som 

krävs. 	  

• Competence code hänvisar också till hur kunskap bedöms. I detta fall innebär det dock 

att elevens personliga växt står i centrum istället för de mätbara kunskaperna. Lärarna 

bedömer alltså eleverna efter deras karaktär, kamratskap, samarbetsförmåga och övrig 

utveckling. 	  

 

Transformering av läroplan: Transformering av läroplan är den arena som behandlar 

tolkningen av läroplanen med alla dess tillägg och fråndrag och övriga faktorer som påverkar 

stoffurvalet. I transformeringen av läroplanen sker en planering för det som hoppas skall ske i 

klassrummet. Att planera är ett försök till att bestämma över framtiden men vad som sker i 

klassrummet är inte förutsett. Hänsyn tas till skolornas och lärarnas tolkning av 

styrdokumenten samt en rad andra faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. Linde 

lyfter fram ett antal olika inflytelserika faktorer såsom läroböckernas styrande inverkan och 

ämnestraditionernas påverkan. Beroende på vilket ämne en lärare undervisar i har också 

denne som individ mer eller mindre en tolkningsfrihet av läroplanen. (2012, s. 55- 58) Som 

tidigare nämnts ges en del ämnen skarpa gränser för vad som anses höra till undervisningen 

samtidigt som en del ämnen ges mer utrymme för personliga val. Ämnet Idrott och Hälsa kan 

i detta fall innebära ett större tolkningsutrymme vilket kan påverka undervisningsinnehållet.  

 

Läraren påverkas också utifrån vad Linde kallar den potentiella repertoaren vilket är de 

lektioner läraren känner sig bekväm med att hålla med hänsyn till bakgrund, sina erfarenheter 

och utbildning (2012, s. 58). Därmed kan själva transformeringen av läroplanen sägas utgå 

från fyra huvudgrupper, nämligen (Ibid, s. 60): 

 

• Socialt fokus som är de s.k. utomstående krafterna som påverkar vad man som lärare 

integrerar sin undervisning med.  	  

• Ämnesfokus som föreskriver vad ämnet traditionellt inneburit och som kommer i 

uttryck i form av t.ex. vilka läromedel som används. 	  
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• Lärarfokus som riktar sig till lärarnas individuella bildning och vilka erfarenheter de 

har i sin repertoar. 	  

• Undervisningsprocessen där didaktiken är ett förlopp som ingår i formandet av hur 

planeringen ”bör” se ut och hur resultatet ska nås.  	  

 

Realisering av läroplan: Realisering av läroplanen är den sista av Lindes (2012, s. 73- 75) 

tre arenor som handlar om vad som sker i själva klassrummet, när det valda stoffet blir 

förverkligat i en undervisningssituation och vad som händer då. Realiseringen kan sägas 

utgöra en kombination mellan lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet under 

lektionerna där fokus ligger på kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. Detta sker i 

ömsesidig påverkan där både lärares och elever reaktioner har en inverkan på vad som sker i 

undervisningen. Vidare kan vissa yttre begränsade ramar resultera i olika realiseringar av 

läroplanen. Denna del av läroplansteori kallas för ramfaktorteori vilket kommer att beröras 

nedan.  

3.2. Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin handlar om de yttre ramar som kan påverka undervisningen i skolan. Dessa 

yttre ramar både tillåter och möjliggör vissa aktiviteter i skolan samtidigt som de omöjliggör 

andra och på så sätt ger det ett frirum för lärares handlande. (Linde, 2006, s. 67) Donald 

Broady framhäver att ramfaktorteori är de ramar som ligger utanför lärarens kontroll och det 

som då begränsar undervisningen är kursplanen med dess fastlagda mål, det kursmoment som 

ska läras ut och i vilken ordning, samt den tid elevgruppen behöver för att äga den kunskap ett 

visst kursmoment kräver. Med tid avses inte i detta sammanhang den tillgängliga 

undervisningstiden utan den tid som krävs för att en viss elevgrupp ska nå ett bestämt 

inlärningsmål. (1999, s. 113) Samtidigt framhäver Broady att det även är undervisningstiden 

som är en avgörande ramfaktor för lärare. Detta för att det är tiden som begränsar 

undervisningsförloppet vilket i sig vidare påverkar det resultat som eleverna får. (Ibid, s. 114) 

Begreppet har med tiden vidgats och idag tar man också hänsyn till ytterligare en rad 

begränsande ramar såsom fysiska, administrativa och juridiska. Likväl beaktar man tidens 

traditioner samt de föreställningar lärare och elever har om vad som undervisningen ska 

innehålla och hur den ska bedrivas. (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 98-99) 

 

Med ramfaktorteorin kan en djupare förståelse skapas för vad som formar undervisningen i 

skolan genom att ta hänsyn till det faktum att lärare begränsas av vissa faktorer som denne 
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inte kan påverka. Dock går det inte att bara se till en ramfaktor utan sambandet mellan olika 

ramfaktorer som tillsammans påverkar undervisningen. Dessa kan som tidigare nämnts vara 

allt från utbildningspolitik, läromedel, lärares och elevers bakgrund till läroplan, resurser, 

gruppstorlek och tid. Det upplevs också rimligt att analysen av uppsatsen främst kommer att 

beröra transformeringen och realiseringen av läroplanen och som komplement till detta ger 

ramfaktorteorin mig möjlighet analysera resultaten djupare. Med transformerings- och 

realiseringsarenan uppstår en möjlighet att förklara händelser som ett resultat av yttre 

påverkansfaktorer. Dessa arenor ger mig ett tillfälle att analysera hur lärarna uttrycker sig om 

ämnets mål, innehåll och villkor med fokus på kost.  

3.3. Begreppet Hälsa 

Som uppsatsen antytt är det av intresse att ta reda på huruvida kost appliceras i skolan ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. Därav kan det vara av värde att försöka definiera vad hälsa är då 

begreppet är ett återkommande fenomen i dagens kursplaner för ämnet Idrott och Hälsa. På 

grund av dess breda dimension kommer enbart ett fåtal definitioner och förklaringar att 

presenteras som jag funnit relevanta för denna studie. Dessa kan komma att användas vid 

analysen av lärarnas syn på hälsa.  

 

Jennie Medin och Kristina Alexanderson framhäver att det krävs en grundläggande förståelse 

och viss enighet om vad begreppet hälsa och hälsofrämjande innebär för att kunna planera och 

genomföra en adekvat hälsofrämjande verksamhet (2000, s. 9). Dem framhäver att många, 

speciellt sjukvården, numera uppfattar hälsobegreppet som väldigt flummigt på grund av att 

ordet använts så pass flitigt utan att ha blivit definierats (Ibid, s. 14). Enligt mitt tycke finns 

liknande problem inom skolans värld då hälsobegreppet inte finns konkretiserat i kursplanen 

och det kanske är därför momentet hälsa och livsstil är så frånvarande i undervisningen. Så 

vad är hälsa? 

3.3.1. Biomedicinsk inriktning 

Hälsa ses som motsats till sjukdom inom den biomedicinska inriktningen. Fokus ligger på 

kroppen och inkluderar inte om människans är god, ond, fri eller determinerad d.v.s. ingen 

hänsyn tas till ens natur. Denna inriktning är ett samlat begrepp för flertalet hälsoteorier som 

vardera presenterar hälsa på mer specifika sätt. (Ibid, s. 42) Nedan följer enbart en ansats som 

tagits i anspråk.  
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Den biostatistiska ansatsen definierar hälsa som ett tillstånd av frånvaro av sjukdom. Teorin 

utvecklades av Christopher Boorse under 1970-talet där han beskriver hälsa som normalt 

funktionell. Normaliteten är då det statistiskt normala och funktionaliteten syftar till det 

biologiska. (1977, s. 542) Värden för vad som anses vara ett normalt fungerande organ eller 

organsystem tas fram genom att statistiskt räkna på ett genomsnittligt intervall som är 

generellt för alla personer. Vad som är friskt eller sjukt kan alltså på detta sätt bestämmas 

siffermässigt. Värdena anpassas dock efter exempelvis individens kön och ålder. (Medin & 

Alexandersson, 2000, s. 45) Vad som är anmärkningsvärt är att en människa som upplever att 

denne mår bra men vars värden visar på t.ex. för höga halter av blodfetter anses med denna 

teori vara sjuk. Samtidigt kan en människa som känner att denne mår dåligt men inte påvisar 

en statistisk avvikelse är därför inte sjuk enligt en biostatiskt ansats.  

3.3.2. Humanistisk inriktning 

Inom den humanistiska inriktningen är det gemensamma synsättet att hälsa är något mer än 

frånvaro från sjukdom. Hälsa är något som uppstår i samspel mellan individen och den 

kontext hen befinner sig i. (Ibid, s. 46) 

 

Den salutogena ansatsen inom den humanistiska inriktningen diskuterar faktorer som leder 

till hälsa. Utifrån detta perspektiv kan man vara sjuk, men fortfarande vara vid god hälsa. 

Aaron Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi 

hela tiden rör oss mellan de två polerna. Hälsan bestäms inte enbart av fysiologiska aspekter, 

det är även psykiska och sociala faktorer som spelar roll. Därmed myntades begreppet 

KASAM som står för känsla av sammanhang och detta kom att vara den avgörande faktorn 

för god hälsa. (2005, s. 34-35, 43- 44) Denna känsla för sammanhang bygger på tre centrala 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till att en 

individ upplever att det som sker i och utanför kroppen är förnuftsmässigt gripbara d.v.s. 

förutsägbara, begripliga och strukturerade. Om det t.ex. sker ett dödsfall inom familjen 

handlar det om att göra detta begripbart. Den andra komponenten hanterbarhet är människans 

upplevelse av att det står resurser tillgängliga som dessa skeenden kräver. Resurser kan vara 

något som individen själv kontrollerar eller med hjälp av stöd från t.ex. familj. Antonovsky 

framhäver att om man har en hög hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för 

omständigheterna eller att livet är orättvist. Det handlar om att kunna hantera det negativa 

som händer en och gå vidare. KASAM sista komponent, meningsfullhet, syftar till att man 

måste vara känslomässigt engagerad i livet utmaningar. Med detta menas att det är värt att 
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lägga ner energi på de problem och krav man ställs inför i livet då det kan stärka en som 

människa. (Ibid, s. 43-46) 

3.3.3. WHO:s definition av hälsa 

Världshälsoorganisationen World Health Organization (WHO) definierade 1948 begreppet 

hälsa som ”health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not 

merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948). Hälsa ses här som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Denna definition innebär alltså att 

hälsa inte endast är en fråga om frånvaro av sjukdom eller annan fysisk svaghet. WHO:s syn 

på hälsa har i efterhand utvecklats och definitionen har på senare tid förändrats från att vara 

ett levnadsmål till att vara en resurs för att klara det vardagliga livet. I denna förklaring nämns 

några förutsättningar för hälsa såsom fred, skydd, utbildning, mat, inkomst och social rättvisa. 

(WHO, 1986) 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur lärare ser på undervisning om kosthållning i relation till 

hälsa. Studien är begränsad på så sätt att fokus ligger på lärare som undervisar i ämnet Idrott 

och Hälsa för årskurs 7-9 och gymnasiet. Detta för att ungdomen är en tid då nya förändringar 

sker, både kroppsligt som mentalt, och det är många faktorer som upplevs ha påverkan på ens 

framtida levnadsvanor. Följande frågeställningar ämnas bli besvarade:  

 

• Hur uppfattar lärare elevernas kunskap om och relation till mat? 

• På vilket sätt appliceras kost i undervisningen?  

• Vad vill lärare i ämnet Idrott och Hälsa uppnå med kostundervisningen?  

5. Metod 

5.1. Val av metod  

Då studien avser att skapa en så djup och meningsfull förståelse som möjligt för fenomenet 

och inte dra några generella slutsatser har denna studie följt ett kvalitativt mönster med 

intervju som metod. De uttalanden som gjorts har skett verbalt där det traditionella ”ordet” 

användes som instrument (Backman, 2008, s. 33). De intervjuade personerna har fått ett 

tillfälle till att beskriva och tala om sina känslor, tankar och erfarenheter kring det diskuterade 

ämnet istället för att svara på en enkät med låsta frågor där väsentlig information kan missas. 
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5.2. Urval och avgränsning 

Undersökningen är genomförd på fyra verksamma lärare i ämnet Idrott och Hälsa i Stockholm 

stad. Två av dessa lärare undervisar på gymnasienivå och de resterande inom högstadiet.  

I första hand kontaktades den lärare som varit handledare för mig under min 

verksamhetsförlagda utbildning som med säkerhet skulle kunna hjälpa mig. Därefter 

kontaktades olika gymnasie- och grundskolor i Stockholm med tips från denna handledare. 

Samtliga kontaktades via mail (Bilaga 2) om en förfrågan ifall de kunde tänka sig att ställa 

upp i en intervju om kostundervisning. Av fem tillfrågade lärare tackade totalt fyra ja att de 

kunde ställa upp i detta forskningsprojekt. Valet föll därför med lämplighet på dessa personer 

vilket Jan Trots kallar för ett bekvämlighetsurval (2005, s. 120).  

 

De krav som ställdes var att lärarna skulle vara utbildade och undervisa i ämnet Idrott och 

Hälsa för årskurserna 7-9 eller gymnasiet. Likväl var det önskvärt att lärarna varit verksamma 

i minst två år för att få en god förståelse i huruvida kostundervisningen uppfattas och 

appliceras i verksamheten. Av de som sedan ställde upp visade sig erfarenheten inom yrket 

vara varierad. Nedan följer en kort beskrivning (Tabell 3): 

 

Tabell 3. Översikt över respondenternas bakgrund i yrket och övrig utbildning.  

Lärare Antal år i yrket Undervisar Övriga ämnen Utbildning 
A 2 Gymnasiet Svenska Lärarutbildning 

B 20 Gymnasiet Ledarskap och 
organisation 

Lärarutbildning 
Undersköterska 

C 18 Grundskola Matematik Lärarutbildning 

D 11 Grundskola Inget Lärarutbildning 

 

5.3. Datainsamling och genomförande 

För att minnas intervjuobjektets egna ord följdes Steinar Kvales (1997, s. 32) och Monica 

Dalens (2008, s. 33-34) rekommendationer om att spela in alla samtal som genomfördes för 

att vidare kunna säkra tillförlitligheten. Det inspelade materialet kom sedan att transkriberas 

och mailades till berörda lärare för ytterligare korrigering om så skulle behövas.  

 

Att valet föll på en kvalitativ intervju skedde med anledning till att få en fördjupad bild av 

lärares åsikter och erfarenheter på undervisning såsom Bo Johansson och Per Olof Svedner 

uttrycker det (2010, s. 34). För denna studie utformades intervjuerna som ett strukturerat 
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samtal med kvalitativa inslag. Med detta menas att frågeområdena och frågorna var i förväg 

bestämda och tillät öppna svar. Samtidigt införlivades de kvalitativa inslagen genom att jag 

under intervjun skapade mig en möjlighet att ställa följdfrågor som inte var i förväg bestämda. 

Detta för att kunna få ut sådana fullständiga svar som möjligt där det upplevdes att det fanns 

behov. (Ibid, s. 34-35) 

 

Intervjumallens struktur med dess fyra ämnesområden (Bilaga 3) syftade till att skapa ett så 

vänligt och tilltalande klimat som möjligt för den planerade intervjun. Bakgrundsfrågorna 

skapades för att på ett enkelt sätt inleda intervjun där respondenterna inte skulle behöva 

uppleva att de satt i ett ansträngt möte. Frågorna krävde därför ingen vidare eftertanke utan 

hade mer som avsikt att ge mig den bakgrundsinformation som behövdes. Vidare skapades 

ämnesområden utefter respondenternas egen syn på kursplanen, ämnet Idrott och Hälsa och 

vad de personligen tycker om den aspekt som berör kost i det dagliga talet. Detta för att de 

skulle känna sig bekväma med samtalet och förhoppningsvis hjälpa dem att öppna upp sig för 

att sätta en personlig prägel på det som diskuterades. Intervjumallen skapades utifrån egna 

tankar men också med inspiration från andra.  

 

När intervjumallen var färdigställd (Bilaga 4) genomfördes två pilotintervjuer på dels en 

personlig vän men också en kurskamrat för att se hur lång tid intervjun kunde tänkas ta samt 

se ifall ämnesområdena och frågorna var genomförbara. Båda pilotintervjuerna upplevdes 

som positiva och därför kom inga ändringar att göras för de kommande intervjuerna med de 

riktiga respondenterna.  

 

Intervjuerna var planerade att genomföras under en tvåveckorsperiod, men då en respondent 

kom att planera om sin tid sträcker det sig över en treveckorsperiod. Själva intervjuerna tog 

plats på respektive lärares skola i enskilda rum för att inte bli störda av allmänheten. 

Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter som samtliga spelades in med hjälp av en 

inspelningsfunktion på en bärbar dator för att säkerställa att ingen information uteblev. 

Materialet kom sedan att transkriberas och skickades tillbaka för godkännande. Efter detta 

kunde analysen av arbetat påbörjas.  

5.4. Etiska aspekter 

Sedan 1 januari 2004 gäller en etikprövningslag (2003:460) som innebär att all forskning som 

avser människor måste etikprövas. Då denna uppsats baseras på intervjuer med lärare som är 
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aktuella i de svenska skolorna kommer materialet utgå från de principer som står angivna. 

Speciellt kommer de områden som berör krav på information, samtycke och konfidentialitet 

att behandlas.  

 

Information: Berörda lärare för denna studie har först blivit tillfrågade via e-mail om de velat 

ställa upp för en intervju. Det framkom i detta meddelande vem som bär ansvaret för studien, 

syftet med projektet, vilken metod som var tilltänkt att användas och huruvida resultatet 

kommer att redovisas. Det framkom även att deras deltagande var helt frivilligt och om de 

önskade kunde de avbryta sin medverkan när som. (Vetenskapsrådet, s. 7) Allt detta har skett 

i enlighet med informationskravet.  

 

Samtycke: Samtliga berörda parter samtyckte till min förfrågan om intervju efter det att all 

information skickats ut. Samtycket är dokumenterat via mail (SFS 2003:460, 17 §) och de 

som medverkade har själva fått bestämma över sitt deltagande i studien. (Vetenskapsrådet, s. 

9) 

 

Konfidentialitet: Kravet på konfidentialitet införlivades genom att de personuppgifter som 

forskningen baseras på antecknades och lagrades på ett sådant sätt att utomstående ej kan 

identifiera de enskilda individerna. (Ibid, s. 12) De berörda intervjuobjekten kom därför att 

benämnas med bokstäverna A, B, C och D. 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Med god validitet menas att studien verkligen mäter det som den avser att mäta. Urvalet av 

respondenter skedde med hänsyn till studiens frågeställningar. Detta innebar för min del att 

jag behövde respondenter som aktivt jobbar i högstadiet eller gymnasiet som lärare i ämnet 

Idrott och Hälsa och är delaktiga i den företeelse jag studerar. (Holme & Solvang, 1997, s. 

104-105). Intresset har legat i att undersöka hur lärare för de äldre åldrarna ser på 

undervisning om kost och därmed höjs validiteten då jag genomfört kvalitativa intervjuer där 

dem intervjuade getts möjlighet att uttrycka sin personliga syn och åsikt om ämnet.  

 

Valet av att begränsa mig till fyra personer skedde på grund av att för många intervjuer lätt 

kan bli mäktigt och vidare ohanterligt. Trots lyfter fram att det då kan vara problematiskt att 

få en god överblick över det hela samt se de viktiga detaljerna om antalet intervjuade är för 

stort (2005, s. 123). För att vidare öka reliabiliteten, d.v.s. tillförlitligheten, hade jag inför 
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intervjuerna utarbetat en i förväg bestämd intervjumall med färdiga frågeområden som 

ställdes på ett likadant mönster för alla. Frågorna togs fram med hänsyn till studiens 

frågeställningar. Syftet för studien har varit att få ut så uttömmande svar som möjligt och 

därför kom vissa frågor att anpassas så att intervjupersonen gavs möjlighet att uttrycka allt 

denne hade på hjärtat. (Johansson & Svedner, 2010, s. 35) 

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att vidare säkerställa funktionaliteten i intervjuerna och 

frågeområdena. Det bör lyftas fram att validiteten kan ha påverkats under intervjuerna då det 

finns risk för att respondenterna förskönat sina svar och inte uttryckt deras egna åsikter. Allt 

material har som redan nämnts spelats in via en funktion på en bärbar dator. Detta för att 

ingen information skulle gå förlorad.  

 

Slutligen bör poängteras att tillvägagångssättet varit konsekvent för alla intervjuerna. Det är 

enbart jag som transkriberat det inspelade materialet. Detta för att förstärka reliabiliteten. 

(Kvale, 1997, s. 188- 189) Transkribering skickades också tillbaka till de intervjuade för att 

bekräfta att inga misstolkningar inträffat.  

5.6. Metodkritik 

Att ha intervju som metod kan tillföra vissa problem som påverkar uppsatsen tillförlitlighet. 

Till exempel så kan en intervjuprocess väcka oro hos intervjuobjektet och med detta menas att 

denne känner oro inför att avslöja tvivelaktig information inom det aktuella området. Oro kan 

också vara att den som intervjuar kringgår känsliga frågor för att inte hamna i en obehaglig 

situation. (Dalen, 2008, s. 17) Ett problem kan också vara om den som intervjuar har en 

relation till intervjuobjektet. Som i detta fall är en av de intervjuade den handledare jag haft 

under mina två år som studerande inom ämnet Idrott och Hälsa vilket kan påverka 

tolkningsprocessen av resultatet.  

 

Det finns ytterligare en nackdel med denna undersökningsmetod och det är att den inte är 

statistisk bearbetningsbar. Frågorna är rätt så lika, men det var för att täcka eventuella 

missförstånd. Jag ville inte riskera att inte få svar på mina frågeställningar då denna uppsats 

förhoppningsvis kan lyfta fram hur jag senare som yrkesprofessionell kan arbeta med 

kostaspekten i skolan.  
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6. Resultat och analys 
Detta stycke är uppbyggt utifrån de tre frågeställningar som står i syftet. Varje 

huvudrubricering har ett visst antal underordnade teman som representerar en fyllig bild av 

intervjuerna och ger mönster åt de svar som framträdde vilka också ska ligga i linje med 

studiens frågeställningar. Fokus har legat på att försöka tolka och förstå hur lärarna skapar 

mening med sitt sätt att tänka kring sin undervisning. Svaren ska på bästa sätt knyta an till det 

läroplans- och ramfaktorteoretiska perspektivet d.v.s. relationen mellan lärarnas sätt att 

resonera i kombination med transformerings- och realiseringsarenan och övriga faktorer som 

kan tänkas påverka.  

6.1. Lärarnas uppfattning av elevernas kunskapsnivå kring kost 

Samtliga lärare uttrycker att det är viktigt att prata med eleverna om kost i syfte att förmedla 

kunskap om god hälsa. Hur de ställer sig till elevernas relation till och kunskap om mat så 

anser de däremot att de inte har reflekterat över det så mycket. Endast en lärare formulerade 

sig som så att kunskapsnivån ofta är blandad och försöker i sin undervisning få eleverna att 

inse att de kan äta mer än vad de gör.  

 
Det är blandat. Det är ju faktiskt som så att de som tränar mycket är mer medvetna än de som 
inte tränar. Detta är tur för de har fått i sig lite mer information, men det finns fortfarande 
mycket att jobba med. Det är många gånger de inte fattar det här med ”in och ut” liksom. Vi 
gör en uppgift där de ska räkna ut sin RMR, en ekvation där man skiljer på tjejer och killar 
och så ska man göra en aktivitetstabell. Så de gör en aktivitetsdagbok under ett dygn och så 
andra sidan en kostdagbok, så ska de jämföra. Då märker de att varenda en ligger back. De 
tycker ju detta är svårt men samtidigt om de engagerar sig så märker de att de äter för lite. 
Och då får de förståelse för det här med skillnad på näring och energi. De som tränar mycket 
kan inte käka sallad, de måste käka pasta, ris eller potatis. Du kan inte ta någon shake och tro 
att du orkar. (Lärare B) 
 

Resterande lärare uppger att de har dålig uppfattning om elevernas relation till mat och 

huruvida de ställer sig till den informationen. Om då frågan sätts i relation till lärarnas 

personliga bakgrund kring kost framkommer det att de själva aldrig upplevt en negativ 

inställning till mat tack vare tidigare erfarenheter och utbildning. Detta kan förklara varför 

frågan inte getts större utrymme. På ett ämnesområde berörs deras individuella syn på 

kosthållning och hälsa och på frågan vad deras syn grundar sig på svarar de: 

 
Det har väl kommit från den professionella sidan från när vi studerade kost på universitetet 
och blev då mer intresserad. Sedan har jag blivit mer medveten om vad jag äter och fått upp 
ögonen själv för vad jag behöver efter att jag tränat. Sen har jag väl förhoppningsvis alltid 
haft en sund syn på kost med det jag fått med mig hemifrån. (Lärare A) 
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Det grundar sig bara i liksom den kunskapen som jag fått dels från bara av att läsa det som är 
med i tidningarna och det man varit med om i utbildningen. (Lärare B) 
 
Jag har bl.a. spelat hockey i 30 år, så jag vet att har jag inte käkat och druckit bra så har man 
inte orkat. Så det är orsak, verkan. (Lärare C) 
 
Jag har ju spelat handboll på elitnivå. Jag kanske inte då mätte protein och kolhydrater och 
så som jag skulle peta i mig, men tid innan träning match och förberedelser inför match och 
så tänkte jag jätte mycket på det. Just för prestationsdelen tyckte jag det var jätteviktigt. 
Tidigare forskning och så har man ju också läst i samband med utbildning och så, men mest 
från handbollen. (Lärare D) 

 

6.1.1. Kost för hälsan 

Då lärarna uppger att de inte reflekterat så mycket kring elevernas kunskapsnivå om kost så 

står det ändå klart att de tycker att kost är en del av begreppet hälsa. Vad hälsa då är verkar i 

grunden vara för lärarna ett brett begrepp som inrymmer en personlig känsla av välmående i 

kombination med att ha vänner och familj runtomkring sig och vara fysiskt aktiv i någon 

form:  
Ja alltså, ett allsidigt välmående. Att man psykiskt, fysiskt och socialt mår bra. Det är inte 
bara en avsaknad av sjukdom, utan en mängd andra saker som betyder att man är hälsosam. 
Så att man tränar jättemycket betyder inte det att man är hälsosam, utan det kan snarare vara 
motsatsen. Det måste vara alla aspekter inom en. (Lärare A) 
 
Hälsa för mig det är att må bra, men ja presenterar hälsa utifrån det här FMS d.v.s. fysisk 
mental och social. De har tagit till hjälp av FN:s, det här WHO:s olika nyanser av hälsa. Det 
är då kost, motion, droger, sömn, stress och social gemenskap. Det är utifrån de aspekterna 
som jag pratar med eleverna och så checkar vi av liksom, ”det här är hälsa”, ”uppfyller du 
kravet för alla de här”, och i de här så finns också KASAM, skattningsverktyget. (Lärare B) 
 
Hälsa, det är en kombination mellan att träna och äta och sova eller vila. Man kan ju drabbas 
olika mycket av sjukdom eller skador så det är väl en liten del av hälsa men i grund och 
botten handlar det om hur du äter, hur du rör dig och hur du kan återhämta dig. (Lärare C) 
 
Jag skulle nog vilja säga att när man mår bra både fysisk, psykiskt och socialt. Att man har 
familj och vänner runt omkring sig. Att jag trivs med mig själv. För min del innebär det 
också att träna. Jag vill kunna träna så att jag kan äta som jag vill. Typ så förenklat. (Lärare 
D) 

 

På frågan hur de skulle beskriva begreppet kosthållning framträder då en enhetlig bild där 

kost står i relation till hälsa, prestation och träning.  

 
Delvis ens syn på kost och hur man anpassar sig. Hur man äter långsiktigt. Inte bara att man 
har kunskaperna om vad som är bra kost utan att man tillämpar det genom att äta bra hela 
tiden. Kost står i relation till fysisk hälsa främst. Det kan vara socialt, gå in på social hälsa då 
eleverna går ut och äter med varandra. Kanske den psykiska också beroende på vilken 
relation man har till kost. Att det finns anknytning till alla aspekter. (Lärare A) 

 
Det ingår ju i begreppet hälsa då som jag precis sa. (Lärare B) 
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Där måste man ha kunskaper om vad som är bra och inte. Att äta en varierad kost och koppla 
det till hur mycket du rör dig, det är ju en god kosthållning. Tränar du hårt behöver kroppen 
mycket energi och då behöver du ju äta på ett visst sätt. Tränar du inte lika mycket då får du 
ju bl.a. äta mindre mängd men också kanske inte tänka lika mycket på hur du äter. Sen kan 
ju det spegla sig i en viktuppgång p.g.a. av fetma osv. men en god kosthållning förknippad 
till idrotten så handlar om att få in den bästa beståndsdelen. (Lärare C) 
 
Tidigare har jag inte tänkt så mycket på det när man tränade mer. Jag har ju som sagt spelat 
handboll rätt så mycket. Nu när man är gubbigare och har lagt av så tänker jag mer på det. 
Att äta bra med kolhydrater och så där. Förhållningssätt tänker jag väldigt lite på det. Jag äter 
vad jag vill förutsatt att jag rör mig. Så kosthållning står ju i relation till hälsa. (Lärare D) 

6.1.2. Ett rådande kroppsideal 

Det som däremot framträder i frågan hur lärarnas ställer sig till elevernas relation och 

kunskapsnivå till mat är att majoriteten upplever en skillnad mellan pojkar och flickor. Detta 

tar sig i uttryck på så sätt att tre av lärarna uppfattar att eleverna ska efterfölja vissa 

kroppsideal som samhället kräver av dem och vägen dit ter sig olika ut för könen. För 

pojkarna är mat en energikälla som behövs för vidare träning och muskelbygge. Ett vanligt 

inslag brukar då vara kosttillskott som lärarna ställer sig skeptiska emot. För flickorna tycks 

mat vara ett kaloriintag som gör att man går upp i vikt, vilket de inte vill och äter därför 

mindre än vad de ska.   

 

Jag har inte reflekterat så mycket kring det, men det enda ja kan tänka på är att jag haft 
kvinnliga elever som i större utsträckning har mått psykiskt dåligt och haft ätstörningar. Mer 
har jag inte reflekterat över det. (Lärare A) 
 
Tjejer är ju mer sparsamma, de tycker att de äter för att de äter. Killarna är ju oftast lite mer 
intresserade, men de går runt och töntar sig med de här shake-arna. Visst de kan lägga 
pengar på det men jag tycker att det finns billigare sätt att kompensera. Tränar du två-tre 
gånger om dagarna hårt pass så kanske du behöver en shake men det är ju ingen av dem som 
gör det. Tjejerna är ju lika kunniga som killarna generellt, men de äter fortfarande mindre. 
(Lärare B) 
 
Nej, men om jag skulle prata om proteindrinkarna så har pojkar ställt mer frågor om det och 
frågat vad som behövs. Då har det handlat om ett muskelbyggande, har jag själv konstaterat. 
De är mer fokuserade kring det medans tjejer inte gör det eftersom för dem är målet att vara 
slanka på något vis. Där ser man andra bitar. (Lärare C) 

6.1.3. Avslutande kommentar 

Bland lärarna uppgav tre av fyra att de inte reflekterat över elevernas kunskapsnivå om eller 

relation till mat. Detta kan visa på att lärarna planerar sin undervisning med hänsyn till vad de 

känner sig bekväma med och då kanske tidigare erfarenheter och utbildning är påverkande 

faktorer. I överensstämmelse med uppsatsens teoretiska perspektiv tycks lärarna här utforma 

sin undervisning utefter ett s.k. lärarfokus som riktar sig till deras individuella repertoar.  
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Den lärare (Lärare B) som hade en åsikt i frågan upplevde att kunskapsnivån var blandad där 

de som tränar mycket har en bredare kunskap än de som inte är lika fysiskt aktiva vilket är 

”tur” för enligt hens tycke äter alla för lite. Ingen kunskapsskillnad upplevde läraren att det 

fanns bland eleverna, dock åt flickorna ändå i mindre utsträckning än pojkarna. För att skapa 

en bredare kunskapsförståelse brukar då läraren låta eleverna jämföra sina fysiska aktiviteter 

med en kostdagbok och på så sätt se skillnad på näringsintag och energiintag. Här tycks 

läraren utforma sin undervisning utefter ett s.k. socialt fokus. Elevernas kunskapsnivå, som 

läraren upplever att man bör jobba på, är den utomstående kraft som påverkar vad läraren 

väljer att integrera sin undervisning med.  

 

Samtliga lärare uppger att kost står i relation till hälsa, men att även fler aspekteter inrymmer 

begreppet. Dessa faktorer benämns främst vara sociala, fysiska och psykiska vilket ligger i 

linje med ett humanistiskt hälsosynsätt. Enbart Lärare A och C nämner att hälsa är mer än 

bara frånvaro av sjukdom vilket ger indikationer på att dem är påverkade av ett biomedicinskt 

synsätt, dock inte i så stor grad eftersom vidare fokus läggs på vilka faktorer som tycks leda 

till hälsa och att hälsa ses som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Så 

istället visar sig en nyans av den salutogena ansatsen med inslag av KASAM och WHO:s 

definition av hälsa vilka delas med resterande lärare.  

6.2. Kostens utformning i undervisningen 

Undervisning om kost är ett viktigt inslag i undervisningen för ämnet Idrott och Hälsa. Detta 

uppger alla lärarna. På vilket sätt kost appliceras i undervisningen skiljer sig däremot till viss 

del åt.  

6.2.1. Teori och praktik  

Lärare A är den enda som undervisar om kost enbart via teorilektioner. Som grund till detta 

har eleverna sedan individuellt fått arbeta med s.k. hälsojournaler för att bli medvetna om 

kostens påverkan: 

 
Det har varit via teorilektioner. Jag har då haft en teoretisk lektion om kost och där de har 
fått prata om kost såsom kolhydrater, protein och fett. Vad som händer i kroppen när man 
äter och då även i kombination med träning. Det går in på olika aspekter på hälsa. Då har det 
varit grupparbeten och teoretiska prov. Eleverna kommer ju i denna ålder i kontakt med 
mycket tobak, dopning, preparat och sådant. Så då försöker jag lägga in allt som påverkar 
hälsan, där kosten är ett inslag precis som tobak och dopning. Eleverna har fått göra en egen 
”hälsojournal” där de skulle välja ut en lektion som de skulle reflektera över en gång i 
månaden. Då skulle de tänka på hur den hade påverkat deras hälsa, den fysiska, psykiska och 
sociala och därefter tänka kring vad kroppen behöver. Behövde de vila, behövde de äta och 
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på så sätt se att kost alltid är en del av hälsa. Det var väldigt översiktligt. Det är mycket om 
träningslära på gymnasiet. Det bästa vore väl om man hade någonstans att prata både innan 
och efter lektionerna så och sen skulle man kunna kombinera det med praktiska lektioner. 
(Lärare A) 

 

Lärare C nämner att denne brukade ägna sig åt teoretiska lektioner i samband med 

kostundervisningen men har numera det som ett komplement till träningsläran. Eleverna får 

då skriftligt och muntligt reflektera över och uppleva kostens påverkan och värde.  

 

Jag har ändrat mig ganska mycket där för tidigare jobbade jag mycket med näringslära och 
gick in på och bröt ner vår föda i de olika bestånddelaren och tog upp exempel på livsmedel 
och hur mycket osv och hade rena teorilektioner. Jag hade små prov där de skulle beskriva 
livsmedel som var proteinrika osv, vilka olika fetter vi har m.m. det har jag inte alls nu. Jag 
har med det som ett så att säga komplement i träningsläran när vi t.ex. nu har en stor 
träningsuppgift med att sätta upp mål för att planera träningen och genomföra och utvärdera 
den i nian. Där får de notera hur de äter, vad och hur mycket och liksom nästan dagligen 
summera alla mål för att efter en månads träning tillsammans med de vi gör på skolan, hur 
de har ätit hur de har mått, ska försöka utvärdera deras resultat. Jag skulle då vilja säga att 
jag mer pratar kring de bitarna när man t.ex. tittar på ett veckoschema så ”ok nu är det tuff 
fys på gympan här och sen har vi fotbollsträningen på kvällen, ok då måste vi fylla på med 
extra mellis så vi orkar med träningen och så får vi se till att ha med lite snabba kolhydrater 
för att fylla på förråden”. Men inte mer än så skulle jag vilja säga. (Lärare C) 
 

Resterande uppger att undervisning om kost sker via en blandning mellan teoretiska och 

praktiska lektioner och då också i kombination med träningslära:  

 
Ett kortfattat och översiktligt svar är teoretiskt. Men det är ju självklart att det är i samband 
med att vi har fysiska aktiviteter. Vi har ju träningslära som ett moment och då pratar jag 
såklart om kost och då lägger jag även vad man bör äta om man t.ex. håller på med 
styrketräning och vad man bör äta när man håller på med uthållighet, teknik, rörlighet etc. 
(Lärare B) 
 
Det är både och. Som t.ex. åttorna. De börjar med träningsdagbok och funderar kring kost 
och prestation. Hur ska jag förbereda mig inför ett träningspass? Kost i allmänhet men också 
vad man behöver tänka på när man tränar. Sen får de testa på hur det känns att vara helt 
utmattad och inte ha en frukt efteråt. Sen kanske köra ett likadant pass fast kanske stannar 
och tillför något så man får uppleva det också. Inte bara läsa om det. Samband mellan teori 
och praktik helt enkelt. (Lärare D) 

 

Träningslära är det moment som alla lärare i stora drag kombinerar kostundervisningen med 

där skriftliga uppgifter, prov, självupplevda erfarenheter, hälsojournaler, kost- och 

träningsdagböcker är dominerande inslag. De lärare som väljer att undervisa om kost främst 

genom teorilektioner är verksamma på gymnasiet (Tabell 3). På frågan vad orsaken var till 

varför de valt detta tillvägagångssätt framkom det att de ser kost som ett teoretiskt ämne: 
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Jag vill att idrott ska kunna vara ett kunskapsämne och då tycker jag att det är befogat att då 
ha teorilektioner. Det är något som eleverna då får vänja sig vid och inse att det inte bara är 
att springa och hoppa. Hade det vart möjligt att ha det i samband med de praktiska 
lektionerna hade jag haft det, men den möjligheten finns inte här. (Lärare A) 

 
Nej jag ser ju kosten som teoretiskt. Det gäller ju att uppnå någon form av teoretiskt kunskap 
om kost. Som ja sa tidigare, det känns som att idrottsämnet går ifrån att vara ett praktiskt 
ämne till ett kunskapsämne. (Lärare B) 
 

6.2.2. Kost i andra ämnen 

Av fyra lärare så säger tre att det finns andra ämnen på skolan som arbetar med kosthållning. 

NO, samhällskunskap, psykologi, svenska och hemkunskap är några av dessa som lärarna 

nämner. På frågan om vilken kunskap eleverna delges rörande kosthållning framkommer det 

att lärarna ställer sig förhoppningsfulla till och räknar med att mycket kunskap kommer från 

just andra ämnen eller annat håll.  

 

Det är basic, jag måste ju mätta mun efter matsäck vilket innebär att kursen som sådan 
innebär att jag har få timmar på mig att delge så mycket information som möjligt. Så jag går 
inte så djupt, iallafall inte på lektionstid. Däremot när det är uppgiftsbaserat får de jobba och 
ta reda på lite mer men ingenting annat än översiktliga kunskaper. Mitt huvudmål med 
kosten är att de ska förstå varför de äter, hur de ska äta, vad de ska äta och när de ska äta. 
Det är nog det som är själva grunden och att man försöker anpassa sig lite grann, att man 
kanske måste äta lite annorlunda eller så där. Förhoppningsvis har de fått med sig kunskap 
från mamma och pappa, kompisar, internet och allt vad det är, förskolan, andra ämnen upp 
till nu. Så de får ju kunskaper medans jag kanske kopplar på lite. I nuläget skulle jag vilja ha 
idrott med dem varje dag liksom. (Lärare B) 
 
Utifrån idrottsämnet, när vi gör den här uppgiften som är lite större så går de i årskurs nio, då 
förutsätter jag att de fått kunskaper från det jag pratat om mellan sjuan och åttan men också 
framförallt från hemkunskapen. Och att de kan och vet en del om kost därifrån så att säga. Så 
jag går inte in och pratar om mineraler eller vitaminer. Det låter jag hemkunskapen göra. Så 
där nämner jag kolhydrater, fett och protein, djupare än så går jag typ inte. Jag pratar om att 
tränar du mycket och rör du mycket på dig behöver du mer energi. Pratar kring att proteinet 
är musklernas byggstenar och kolhydraterna, fettet är energin som du använder. Jag pratar 
om effekten av att inte röra sig och äta för mycket och vad händer då? Vad händer om du 
tränar för mycket och inte äta. Det optimala är att träna lagom och att äta lagom. (Lärare C) 
 
Näringsfysiologi, vad består kroppen, vilka näringsämnen som finns. Kroppen, anatomi men 
också från hemkunskapen NO och biologin. Vad behöver en människa för att må bra? Vad 
finns det för olika tankar om det, och där kommer även samhällskunskapen in med en massa 
identitetsfrågor. Jag tycker att de får i sig den breda kunskapen. Vem är jag, varför påverkas 
jag och min kropp? Det är mycket kopplingar till hälsa och prestation. (Lärare D) 
 

Då lärare B nämner att kunskapen som tilldelas är väldigt ”basic” så är Lärare C och D mer 

konkreta i sina svar och visar på förslag på vad de integrerar sin undervisning med. Lärare C 

uppger också att denne förutsätter att eleverna har kunskaper sedan tidigare år och från andra 

ämnen. Lärare D är däremot den enda läraren som uppger att det finns ett samarbete med 

resterande ämnen som berör kosthållning i sin undervisning: 
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I vår modell försöker vi länka ihop det väldigt mycket med idrott, hemkunskap och NO så att 
man gör gemensamma saker och försöka se sammanhang. Att inte bara göra en 
idrottsdagbok på idrotten utan också samtidigt prata på NO vad som händer i kroppen, 
matspjälkning och sådana saker. Jobba med teoretiska och praktiska ämnen samtidigt. 
(Lärare D) 

 

Av de intervjuade är det endast en (Lärare A) som meddelar att denne inte är så insatt och inte 

vet ifall något annat ämne på skolan berör kosthållning. Detta är också samma lärare som är 

den enda som undervisar om kost i kombination med teorilektioner. Den kunskap som då 

tilldelas är som redan nämnts vilka näringsämnen som finns och vilken effekt kosten har på 

träning.  

6.2.3. Media- en stor fet lögn? 

Under intervjun ställdes frågan vad lärarna tycker om den bild som dagens media målar upp 

rörande kost och hälsa. Tre av lärarna gör direkta paralleller till sin undervisning där det visar 

sig att de integrerar medias bild i sin planering.  

 
Jag tycker att det är på tok för mycket diet trams. Man ska ha en moderation i sin kost och 
inte utesluta saker helt och hållet. Viktminskning är ju det media siktar på och att ändra 
kosten för att sikta på viktminskning är inget jag tycker man ska satsa på för det blir mer av 
en quick-fix. Jag brukar slå ned det när jag pratar om hälsa och kost. Jag lyfter absolut fram 
några dieter och frågar vad eleverna själva tycker och hur fungerar det gentemot vad vi vet 
om kroppen, vad vi behöver etc. Då brukar eleverna ofta se att det kanske inte fungerar i 
längden. Jag berör kroppsideal, och då har jag pratat lite mer om medias bild i att bygga upp 
ett kroppsideal som kanske inte är så eftersträvansvärt. Dock har jag fått lite baktankar om 
det. Det kanske är lite känsligt att ta upp för tonåringar att ”så här säger samhället att ni ska 
se ut, det här är hälsosamt och det här är hälsosamt, men det ska ni inte tro på, det är bättre 
att ni gör så här och ska se ut så här”.  Då är det ju jag som sätter någon form av ideal. Men 
det står ju faktiskt att man ska behandla kroppsideal så ja försöker ta en ny ställning till det. 
Sen är det också sociala medier nu. Alla elever håller på med instagram och då brukar vissa 
visa upp en bild och nästan skryta med att ”den här måltiden åt jag idag” för att visa hur 
”hälsosamt” man äter. Det är ju absolut en bättre trend än att man bantar men det kan ju 
också skapa ångest för dem som kanske inte äter lika hälsosamt. Det är ju mer ett nytt inslag 
eftersom det kommer åt alla. (Lärare A) 
 
Kan ju ta ett praktiskt exempel då. Igår hade jag simhopp med eleverna. Det här är Idrott 2 
med 18-19 åringar. Det är ungefär 45 i gruppen och 20 stycken är tjejer. Så igår när vi 
hoppade då, så var det kanske 80 % av tjejerna som inte ville vara med. Så medias bild, och 
det de bombarderas med är jätte tragiskt så klart. Medias bild är felaktig. Jag försöker jobba 
mycket med självförtroende och självkännedom, att man duger som man är. Men fan alltså, 
det går inte, det är svårt. Jag träffar ju dem en gång i veckan medans de tittar på sin 
instagram, bilder, facebook, bloggar som säger åt dem att ”gör så här pröva det här ”det är 
livsfarligt med tanke på att det är så individanpassat med kost. Jag står mig rätt slött. Det är 
bara att gilla läget. (Lärare B) 
 
Dels är kroppsideal märkligt. Alltså det framställs på ett onaturligt sätt tycker jag. Sen tror 
jag att alla vill känna sig fina eller vackra till viss del. Men hur det framställs, framställs bara 
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på ett sätt. Muskelberg på killar och tuttar på tjejer, grovt förenklat. I förhållande till skolan 
är det bara att försöka balansera den här bilden. Det känns som att det är mycket flugor kring 
kost, nu är det 5:2 som gäller och för några år sedan var det GI och någon stenåldersgrej. Det 
är mycket dieter men jag tror mer på när det kommer in ett visst antal kalorier är det bara att 
göra sig av med dem. Dieterna framställer att folk måste gå ner i vikt för att må bra, sen tror 
jag att det blir en grej som håller i två veckor. Det blir väldigt få grejer som syftar till något 
som du faktiskt kan följa och må bra av om tio år. Det blir ju svårt att efterleva, så klart. Det 
blir mer en quick-fix. […] när man pratar om t.ex. tallriksmodellen eller liknande, 
klassikerna, så brukar jag ta upp om det finns några andra idéer. Och då brukar det komma 
upp annat som man hört, dieter, träningsråd och liknande. Då försöker jag förklara att man 
ska göra det till sin egen grej. 5:2 kanske fungerar för mig men kanske inte för dig. Försöka 
göra det till sin egen grej och lyssna på sin egen kropp och inte lyssna på vad aftonbladet 
tycker. Det ska vara individanpassat. (Lärare D) 

 
Dessa lärare upplyser om att det är viktigt att agera som en slags motpol till medias 

framställning av kosthållning för hälsa. De upplever att många dieter ligger i tiden men att 

man ska ha ett kritiskt ställningstagande till dessa ”matmyter”. Samtliga uttrycker hur 

individanpassad kost är och trycker på hur viktigt det är för eleverna att bilda sin egen 

uppfattning av vad som är bra för en själv. Lärare C är den enda av dem intervjuade som inte 

direkt kopplar medias bild till något negativt och gör likväl ingen direkt koppling till skolan 

och sin undervisning. Det är först när jag ställer frågan om läraren berör medias bild av kost 

och hälsa i sin undervisning som denne nämner, likt de andra lärarna, att man ska ställa sig 

lite kritisk till det som sägs:  

 

Det finns väldigt mycket information att få via media och internet och det är viktigt att man 
ska vara lite selektiv och ha ett kritiskt tänkande. Att bara äta bananer, banandieten, jag 
brukar ta upp lite skojiga exempel, kan det verkligen vara bra att äta 40 bananer om dagen 
och ingenting annat. Man får läsa på mer liksom och inte köpa allt rakt av. Det pratar jag om 
i samband med kroppsideal. Man måste vara lite noggrann och välja och känna efter vad som 
passar just den enskilda individen. (Lärare C) 

6.2.4. Avslutande kommentar 

Kost är något som nämns främst i samband med träningslära, d.v.s. då lärarna undervisar om 

hur, vad, när och varför man ska äta i relation till tränings- och prestationssyfte. Detta görs via 

teorilektioner (och då speciellt bland dem två som undervisar på gymnasiet) men också i 

samband med den fysiska aktiviteten där eleverna ges möjlighet att utifrån erfarenhet muntligt 

uttrycka sin åsikt om kostens effekt på träning. Eleverna får även som komplement till detta 

utföra s.k. hälsojournaler och kostdagböcker där de skriftligt får reflektera över matens 

påverkan som lärarna därefter kommenterar. Lärare A och B säger båda att de mer och mer 

upplever idrottsämnet som ett kunskapsämne, och därför är det befogat att undervisa om kost 

via teoretiska lektioner. De tycks därmed tolka denna del av kursplanen på så sätt att en 

teoretisk kunskap bör uppnås vilket avspeglar sig i deras planering. Undervisningsprocessen 
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transformeras utifrån deras personliga tolkning av kursplanen som också styr de didaktiska 

val som görs.  

 

Oavsett om kosten appliceras teoretiskt eller praktiskt så framkommer det att den kunskap 

som delges eleverna är att de ska förstå varför, hur, vad och när man ska äta i kombination 

med träning. Lärarna uttrycker vikten av att äta bra och att man ska ha kunskap om vad som 

är bra mat och inte. Vad lärarna dock än så länge inte pratat kring är vad ”bra” mat är. Lärare 

D nämner tallriksmodellen men i övrigt finns det ingen som konkret trycker på vad man ”bör” 

äta, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte, för att hålla sig hälsosam. Istället framkommer 

det att många andra ämnen på skolorna berör kosthållning. Lärare D är då den enda som 

aktivt samarbetar med dessa när lärare B och C uppger att dem överlåter djupgående 

kunskaper kring kost till framförallt hemkunskapen men också övriga ämnen som i någon 

form undervisar om kost.  

 

Media har en framträdande roll i alla lärares planering kring hur området om kost bör 

undervisas. Medias bild är inget att eftersträva då det enligt lärarna ger ett felaktigt intryck till 

kroppsideal och hur man bör förhålla sig till mat. Kost är individanpassat och det är något de 

anser eleverna måste komma till insikt med, därför planerar dem undervisningen likt en 

motpol mot medierna. Endast lärare C tycks däremot inte ha en direkt negativ inställning till 

medias bild av kost och hälsa, snarare rolig. Detta brukar lyftas fram med ”skojiga” exempel 

som ska få eleverna att förstå vikten av självkritiskt tänkande och vad som passar den 

enskilda individen. Lektionerna tycks därmed utformas utefter ett likasinnat socialt fokus där 

media påverkar undervisningsinnehållet.  

6.3. Målet med undervisningen 

Vad lärarna till slut vill uppnå med sin undervisning rörande kosthållning är för eleverna att 

förstå och få uppleva kostens inverkan på ens liv.   

 
Jag vill belysa vikten av att det inte är enbart träning som gör att du mår bra. Saker som kost, 
sömn etc. ingår i den här helhetsbilden som man vill eftersträva, som är viktigt. Dieter är 
kanske inte det man ska fokusera på utan att man ska äta en varierad kost i samband med 
regelbunden träning. (Lärare A) 
 
Försöker få dem att äta rätt och vara tillfreds med vad dem äter. Hur man då äter rätt är 
beroende på sin aktivitetsnivå. Att äta rätt för mig är att ligga i energibalans. Att veta vad 
man äter, när du äter, hur och varför. Det är inget revolutionerande, utan basic. (Lärare B) 
 
Man vill att eleverna ska förstå det enkla med att om vi tränar hårt och rör oss är det väldigt 
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viktigt vad vi stoppar i oss, näringsinnehållet. Och om man inte tränar speciellt hårt handlar 
det mer om energimängden, att inte stoppa i sig för mycket eller för lite för att bli fet eller 
undernärd. Jag skulle jättegärna läsa på och kunna mer själv och prata kring det för att öka 
hälsa, men återigen skulle man önska mer tid där. Tiden skulle man kunna styra om det stod 
i läroplanen. Men en sundhet, att man förstår att det hänger ihop. Att kosten är en pusselbit 
av livet som är viktig tillsammans med träningen. Det vill jag att eleverna ska uppnå. (Lärare 
C) 
 
Dels att de kan basic fakta-kunskaperna. Vad som är vad och kunna skilja på dem. Men sen 
också att de får instrument för att kunna påverka. Alltså prova. Som niornas 
träningsprogram. Försöker få dem att tänka till. Är det någon skillnad som skett t.ex. är det 
något du kan ta med dig? Det är inte bara kost för prestation utan i ett livslångt perspektiv. 
Att man ska kunna hitta sin nivå som passar en själv och veta vad man kan göra för att 
påverka. (Lärare D) 
 

I sina svar visar lärarna på att kost inte ska vara något komplicerat, snarare enkelt. Man ska 

kunna äta vad man vill och ha en god inställning till mat. Som tidigare framgått står kosten 

här i relation till träning där lärarna pekar på att god kosthållning är beroende av den 

aktivitetsnivå man innehar och det är en viktig kunskap att ta med sig. Kost är en del av livet, 

vilket inte ska vara något banbrytande.  

6.3.1. Tid- en begränsande faktor 

Lärare C uppger att mer tid önskas för att mer djupgående kunna gå in på undervisning 

rörande kost. Att tid uppfattas som en begränsande faktor är också något som delas av 

majoriteten. På frågan om lärarna upplever att det ges tillräckligt mycket med utrymme om 

kosthållning i undervisningen svarade tre av fyra att just tidsaspekten sätter gränser för dem: 

 

Nej tiden är knapp som tidigare sagts. (Lärare A) 
 
Ja alltså, tidsaspekten är ju intressant. Den är ju begränsande. (Lärare B) 
 
Jag tycker att inom idrotten kunde man vara mer specifik i kursplanen. Men jag tycker att det 
står för lite om det i styrdokumenten och ju mindre det står desto mindre tolkar jag att man 
ska ta upp det. […]Däremot skulle jag kunna tänka mig att ta upp det mer om 
styrdokumenten sa så. Man får förhålla sig till dem och arbeta med de sakerna som de 
trycker på där mer. Det är så jag valt att se det. (Lärare C) 

 

Lärare D är den enda som upplever att tillräckligt mycket med utrymme ges åt området kost. 

Tid är något du själv kontrollerar över och är därför ingen begränsande faktor:  

  
Allt beror ju på hur du planerar din undervisning. En del säger att det inte finns tid, jag 
tycker tvärtom. Det är du som bestämmer vad du gör med din tid. (Lärare D) 

 

Att ha i tanken är också att detta är den enda läraren som har ett kontinuerligt samarbete med 

övriga ämnen på skolan som undervisar om kost och hälsa i någon form.  
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6.3.2. Kost får inte vara känsligt ämne 

Då tid uppfattas som en faktor som påverkar undervisningsutrymmet så förekom också tankar 

kring att kost kan vara ett ”känsligt” ämne att integrera i sin undervisning om man har elever i 

klassen som har en osund relation till mat: 

 

Problematiken uppstår väl på så sätt att ämnet kan vara känslig om man har elever i klassen 
som lider av en dålig relation till maten. (Lärare A) 
 
Det är lite laddat fortfarande på något sätt, det här med kroppen. Man pratar om mat och vad 
man ska äta och inte äta är oftast kopplat till ett ideal som råder. Som jag lyfter fram är det 
här med träning, att man ska ha vältränade kroppar och vara smal. Men det är ju oftast så att 
lätt överviktiga personer som tränar är oftast friskare än smala personer som inte tränar. Så 
det finns en större sjukdomsbenägenhet hos sådana personer. Så det finns någon form av 
trivselvikt som jag försöker förklara. Men det är så laddat när man går in på vad de äter, då 
tänker de direkt ”åh jag är så tjock eller otränad”. Men så har det väl alltid varit. Så fort man 
pratat om mat pratar man om kroppar. Jag pratar ju om ”in och ut” – om du äter för mkt vad 
händer då? Ja du går upp i vikt och så vet man att det sitter någon i klassen som är lite för 
stor, så man försöker lägga fram det på ett smidigt sätt. Så det finns ju viss laddning och den 
laddningen kopplar jag till ett kroppsideal, det rådande kroppsidealet. (Lärare B) 
 
Det är väldigt viktigt att ta upp hela bredden liksom. Det är viktigt att prata om kost och 
fällorna åt båda hållen. Att det kan drabba en genom fetma och äter man för lite bryter man 
ner kroppen och blir sjuk av det. Båda leder till sjukdom och där gäller det att inte bara ta 
upp det ena utan också det andra. Det kan vara känsligt, men också viktigt. Man måste våga 
lyfta fram även svåra saker som fetma och anorexia även om det är någon som lider av det i 
klassen. Och är det någon som man vet har haft ätstörningar så måste man våga att prata om 
det. Man får inte vika sig, det handlar om hur man presenterar det. (Lärare C) 
 
Det beror på hur man lägger fram det. Det är väl där som man måste vara försiktig med att 
lyssna på elever. Det finns ju elever som har problem med sitt förhållande till mat. Man äter 
för mycket man äter för lite så man måste vara lite lyhörd. Bara för att det är känsligt ska 
man inte undgå det, det är lite tjänstefel. (Lärare D) 

 

Undervisning om kost kan betyda för elever en direkt koppling till kroppen och kroppsideal, 

vilket upplevs för lärarna vara känsligt. Dock framgår ändå att trots detta är det av stor vikt att 

ta med alla aspekter av kost i sin planering även fast det kan upplevas vara stötande för vissa. 

Det kan uppfattas som problematiskt, men är ändå genomförbart.  

6.3.3. Kostens utsträckning i ämnet Idrott och Hälsa 

Kost är som redan nämnts ett viktigt inslag i undervisningen för ämnet idrott och hälsa. Det 

appliceras på ett varierande sätt mellan teoretiska och praktiska lektioner, främst i samband 

med träningslära. Tid kan upplevas vara en begränsande faktor vilket omöjliggör tillräckligt 

mycket med utrymme om kost i undervisningen trots att det är en viktig komponent. Finns det 

någon annan tanke bakom detta? Hur ser lärarna generellt på ämnet idrott och hälsa och vad 

anser de är det huvudsakliga målet med undervisningen?   
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Det är väl att eleverna ska få en förståelse för vad hälsa är egentligen och hur dem själva 
påverkar sin hälsa kontinuerligt, varje dag med alla olika val dem gör. Det finns ju en ganska 
förlegad syn på vad idrott och hälsa är. […] ”springa och hoppa”, det är vad idrott är. Och 
eleverna ska ha gympa och de ska spela fotboll, det är vad jag har märkt. Men det är ju så 
mycket mer, ämnet idag. Och det finns otroligt mkt utrymme i kursplanen för hälsa och jag 
tycker det tär väldigt intressant och viktigt. Så det försöker jag få in mer. Jag tycker då att jag 
möter mycket motstånd från eleverna ”det här är inte idrott”. Men det är ju faktiskt det. Det 
är HÄLSA. Så jag tycker förståelse för hälsan och hur man påverkar den är viktig. För 
allting kommer ju in i det. Alla rörelsemoment man gör och förhoppningsvis allt det andra 
man gör också påverkas ju psykiskt och socialt och så där. (Lärare A) 
 
Ja alltså, jag tror att man ger dem redskapen för att kunna ta hand om sin egen hälsa. Det 
känns som att det går ifrån att vara ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne. Så att ge 
redskap, lära dem att fiska och inte fiska om du förstår vad jag menar. (Lärare B) 
 
Det finns ju många olika delar men jag tycker att eleverna ska få uppleva rörelseglädje, att få 
känna hur det är att få röra sig på många olika sätt och att sen komma hitta sitt sätt att idrotta 
för resten av livet. Att så ett litet frö för den egna motionen och motivationen hos eleverna. 
(Lärare C) 
 
Att inspirera och genomföra rörelser på olika sätt. (Lärare D) 
 

Lärare A lyfter fram att en förståelse för vad hälsa är och hur man påverkar den är ett 

huvudsakligt mål med undervisningen. Dock när detta realiseras bemöts hen med mycket 

motstånd från eleverna som upplever att ämnet ska vara av mer fysisk karaktär. Resterande 

lärare framhäver att vad de hoppas uppnå med undervisningen är för eleverna att ge dem 

verktyg för framtiden. De ska få en chans till att genomföra olika rörelseutslag, men också få 

en kunskap om varför dem rör på sig och motivera dem till att fortsätta hålla sig fysiskt 

aktiva.    

 

Lärare B och C lyfter fram metaforer för hur man som lärare ska ge eleverna redskapen för att 

vidare fortsätta röra på sig. Det handlar inte om att bara genomföra en massa rörelser, utan 

varför man genomför rörelserna.  

6.3.4. Rörelsemomentet – ett dominerande inslag 

Majoriteten av lärarna har uttryckt att tid uppfattas som en begränsande faktor vad gäller 

undervisning om kost. Då blir det intressant att se vad lärarna väljer att lägga sin tid på. På 

frågan om det finns något moment som ges mer tid än andra framkommer det att 

rörelsemomentet är det i särklass mest prioriterade.  

 
Nej, alltså främst ges väl rörelsemomentet mest tid även fast det bara är en väldigt liten del. 
Det är ju fler moment som har med rörelse att göra. Så som undervisningen har sett ut har 
man haft lektion en gång i veckan och det blir för tungt för eleverna att ha teori varje vecka 
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om man bara har det en gång i vecka. Så därför ges rörelsemomentet mer. Man vill ju få in 
så mycket rörelser som mycket så att man som lärare kan se att eleverna får utföra en bredd 
av rörelser. Så tid är ju en aspekt som förhindrar. (Lärare A) 
 
Alltså alla gymnasieskolor är ju annorlunda på så sätt att vissa till exempel får mer tid. Inom 
vår koncern så har en del två dagar i veckan i två år och i mitt fall har jag en gång i veckan 
under ett år. Så det är helt olika förutsättningar. Så jag får mätta mun efter matsäck.  Men jag 
har ju 25 -30 % av kursen teoretiskt i form av föreläsningar och uppgifter. Resten är praktisk. 
Jag säger inte att jag prioriterar någonting nu. (Lärare B) 
 
Nej alltså man vill ju ge med möjligheten att prova på många olika saker. Så där är det nog 
väldigt öppet både rörelsedelen men även vad gäller friluftslivet som lyfts fram i den nya 
läroplanen och även hälsoaspekten. Dessa har vi nog lyft fram ännu mer tack vare Lgr11 
tycker jag. Det har hjälp oss att bli duktigare på den biten. (Lärare C) 
 

Lärare A och B nämner att den praktiska undervisningen är dominerande, främst på grund av 

tidsskäl samtidigt som lärare C uttrycker att rörelsedelen är framträdande men att också det 

moment som berör hälsa lyfts fram mer tack vare den nya läroplanen. Lärare D upplever inte 

att det finns något moment som ges mer tid än andra i idrottsundervisningen.  

6.3.5. Avslutande kommentar.  

Undervisning om kost är för lärarna ett viktigt inslag i undervisning. Det samtliga vill uppnå 

är för eleverna att förstå sambandet mellan mat och träning. Med träning tillkommer ett 

specifikt sätt att äta på, då det finns en skillnad på näring och energi, vilket alla lärare nämnt 

genomgående under intervjuerna. Lärare A och B förverkligar detta främst genom 

teorilektioner. Lärare C gör det i samband med den fysiska aktiviteten där denne nämner att 

proteinet är musklernas byggstenar och fett och kolhydrater är energi. Lärare D är den enda 

som ständigt samarbetar med övriga ämnen på skolan vad gäller kostaspekten för att eleverna 

ska koppla ihop sambanden. Lärare D är också den enda som inte upplever att det finns någon 

problematik med kostundervisningen eller att finns något moment i sin undervisning som ges 

mer tid än andra. Övriga upplever att tiden begränsar dem och därför ges mer utrymme åt 

rörelsemomentet.  

 

Överlag har alla lärare en enhetlig syn på vad som ska uppnås, vilket är hela bredden. Vad, 

hur, när och varför man ska äta men också alla effekter av att äta för lite eller för mycket 

d.v.s. den känsliga biten. För att få med hela bredden kan man inte undgå att prata om det 

stötande. Däremot måste viss hänsyn tas om det skulle finnas en eller flera elever i klassen 

som lider av någon form av ätstörning eller upplevs vara överviktig eller undernärd.  
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7. Diskussion 

7.1. En omedveten kunskap?  

Fråga: Hur uppfattar lärare elevers kunskapsnivå och relation till mat? 

Att lärarna anser att de inte reflekterat över eller ställer sig okunniga till elevernas 

kunskapsnivå om kost och uppger att de inte är särskilt insatta kan te sig märklig då kost är 

för alla något som nämns i samband med och hör ihop med deras syn på hälsa där de tycks ha 

en enad definition av begreppet. Att de inte gett frågan större utrymme kan tänkas bero på att 

de själva aldrig upplevt en negativ inställning till mat tack vare tidigare erfarenhet och 

utbildning. Det kan dessutom tyckas utifrån dessa svar att lärarna ändå besitter en viss 

kunskap kring elevernas relation till mat då de uppger att flickorna anses äta mindre och 

pojkar tar till kosttillskott för träning och prestation. De upplever att eleverna styrs av vissa 

kroppsideal vilket för mig kan beskrivas som att lärarna innehar en slags omedveten kunskap 

eftersom de låter dessa tankar färga undervisningen.  

 

Det var bara en lärare (Lärare D) som kunde uttrycka något konkret i denna fråga och det var 

att de elever som tränar har en bättre medvetenhet kring matens betydelse än de som inte 

tränar. Kunskapsmässigt är det ingen skillnad på könen men trots detta äter tjejerna mindre 

vilket tyder på att de utesluter vissa måltider med den falska förhoppningen att inte gå upp i 

vikt. Därmed finns det en risk för att dessa ungdomar utvecklar en ätstörning som också 

Socialstyrelsen folkhälsorapport bekräftar är vanligt i tonåren. (Lager, Berlin, Danielsson & 

Helmerson, 2009, s. 92-95) Undervisningsinnehållet tycks därmed p.g.a. detta styras av vad 

Linde (2012, s. 58) kallar ett socialt fokus eftersom läraren väljer att låta eleverna utföra en 

aktivitet där man svart på vitt får möjlighet att se hur mycket kosten påverkar ens hälsa då alla 

upptäcker att de får och ska äta mer än vad de gör. Eleverna upplevs här bli bemötta på en 

nivå som främjar ett individuellt upptäckande av kostens betydelse.  

 

Trots att de övriga lärarna ställer sig okunniga till elevernas kunskapsnivå så upplever inte jag 

att de bedriver en mindre genuin undervisning rörande kost. På frågan vad hälsa är för dem 

kommer kosten spontant in utan påtryckning från mig som intervjuare. Kost lyfts fram som 

viktig för hälsan vilket kan tänkas bero på de nya styrdokumenten som mer berör detta ämne 

än vad tidigare läroplaner gjort.  
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7.2. Kost – ett kunskapsämne  

Fråga: På vilket sätt appliceras kost i undervisningen? 

Det upplevs vara splittrade tankar bland lärarna på vilket sätt undervisning om kost ska 

appliceras i skolan. Lärarna har dock en likasinnad syn på hur begreppet hälsa ska definieras, 

då kost ingår i denna term. Det är först när de resonerar kring hur undervisningen ska 

realiseras som skilda åsikter uppstår och det är även då som Thedins (2007, s. 179) fyra 

grupperingar om begreppet hälsa framträder. Lärare A genomför undervisning om kost enbart 

teoretiskt. Lärare B undervisar också främst teoretiskt men det sker även i samband med den 

fysiska aktiviteten. Lärare C undervisar endast om kost samtidigt som eleverna genomför 

olika praktiska rörelser och lärare D har en kontinuerlig blandning mellan teori och praktik 

parallellt med ett samarbete från övriga ämnen på skolan som berör kost i sin undervisning. 

Lärare B och C uppger vid samma tillfälle att de förutsätter att andra ämnen på skolan 

undervisar mer djupgående om kost. Detta visar på att begreppet hälsa, där kost är en del av i 

detta sammanhang, fortfarande är diffus att omsätta i praktiken på grund av begreppets breda 

innebörd.  

 

Inget av svaren tyder på att undervisning om kost måste ske i antingen ett teoretiskt eller 

praktiskt sammanhang. Det enda som framkommer är lärarnas individuella tolkning av 

kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Två av lärarna uttrycker att idrottsämnet mer går åt att 

vara ett kunskapsämne. Dessa två är också de som är verksamma på gymnasiet och som i 

första hand upplever undervisning om kost som teoretisk. Det intressanta ur detta 

sammanhang är att den ena läraren, Lärare A, har varit verksam minst antal år i yrket (2 år) 

samtidigt som den andra läraren, Lärare B, varit verksam mest antal år i yrket (20 år) av de 

intervjuade. Båda motiverar att valet av teoretisk verksamhet sker p.g.a. att idrott mer ska vara 

ett kunskapsämne och då krävs en teoretisk kunskap. De nämner i samband med detta att 

p.g.a. av tidsskäl och utrymme är den praktiska undervisningen mer dominerande och det är 

olyckligtvis inget de kan påverka. Under intervjuerna upplevs båda gå till försvarsställning 

och nämner att de bara har idrott en gång i veckan med eleverna, och p.g.a. dessa 

förutsättningar ges inte kosten större utrymme då det centrala med idrottsämnet är att eleverna 

ska få röra på sig. Dock visar ändå båda lärarna att undervisning om kost numera borde ske 

teoretiskt för att eleverna ska kunna ta med sig kunskaperna i ett livslångt perspektiv vilket 

tyder på att det skett ett förflyttningsfokus i och med den nya läroplanen. Lärarnas 

resonemang indikerar på att den fysiska prestationsförmågan fortfarande är ett ledande inslag 

i undervisningen. Dock har den tonats ned och så som Lundvall väljer att uttrycka det så har 
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kunskapsriktningen gått från kroppen som utgångspunkt till kunskap om kroppen (2004, s. 

22).  

 

I tolkningen av vad undervisningen ska innehålla förekom ingen skillnad bland lärarna. Det 

var ingen som uttryckte konkret att de applicerade en grundläggande och allmän kunskap om 

kost som kan användas i vardagen. Istället låg träningslära i centrum för undervisningen och 

näringslära tycks därför vara något som de överlåter åt andra ämnen på skolan. Att de valt att 

gå tillväga på detta sätt kan förklaras med att ämnet idrott och hälsa bär på en tradition som 

innebär mycket fysisk aktivitet. Kostaspekten har inte varit särskilt framträdande i tidigare 

kursplaner och, om man bortser från lärare A som är den enda som enbart varit yrkesverksam 

med Lgr11, väljer därför lärarna att inte ge mer utrymme än nödvändigt. Samtidigt upplever 

majoriteten av lärarna att tiden är en faktor som begränsar deras arbete med kost. Som lärare 

C uttrycker det ”[…] jag tycker att det står för lite om det i styrdokumenten och ju mindre det 

står desto mindre tolkar jag att man ska ta upp det”. För att kompensera för den bristande 

tiden upplevs lärarna ge eleverna mer individuellt utformade uppgifter som sker utanför 

undervisningen. Hälsojournaler och kost- och träningsdagböcker är något som alla lärare i 

någon form integrerar i sin undervisning där eleverna själva får reflektera och kommentera 

matens påverkan. Här tycks mer ansvar ges åt den enskilda individen vilket tyder på att den 

nya läroplanen förverkligat sitt syfte att tillskriva individen mer ansvar för att ta hand om sin 

egen hälsa, så som det stod skrivet redan i Lpo94. Detta kan också vara en anledning till 

varför rörelsemomentet fortfarande är dominerande i idrottsundervisningen vilket inte är så 

förvånansvärt med tanke på Skolinspektionens senaste kartläggning. (2012, s. 11-12)  

 

Det som kan lyftas fram och diskuteras är om detta tillvägagångssätt ger ett bestående intryck 

hos eleverna. Som tidigare forskning visar är det föräldrar som påverkar ungdomars 

kostvanor, vilket ingen av lärarna kommenterade. De trycker istället på att kost är individuellt 

och förhoppningsvis är det en kunskap eleven även tar med sig hem. 

7.3. Kost är enkelt och nödvändigt  

Fråga: Vad vill lärare i ämnet idrott och hälsa uppnå med kostundervisningen? 

Det lärarna tycks vilja uppnå är att kost ska vara något enkelt. Man måste äta för att kunna 

leva och därmed ska bilden av kost inte vara mer komplicerad än så. Den lärare som lyfter 

fram att det finns elever som medvetet äter mindre än dem ska visar på att den dominerande 

uppfattningen att hälsan bor i en smal kropp fortfarande existerar i samhället. Att eleverna, 
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som främst visade sig vara flickor, är mer ”sparsamma” kan tänkas bero på att det tjocka än 

idag anses som motbjudande eller fel såsom Qvarsell och Torell beskriver det. (2005, s. 124-

127, 213) Detta rådande kroppsideal är något som samtliga lärare tycks vara påverkade av 

eftersom de väljer att integrera det i sin undervisning. Medias bild som för dem främst 

fokuserar på viktnedgång är felaktig. De dieter som målas upp ska man ta med en nypa salt 

och istället se till vad som är bäst för en själv. Likt Lindroos och Torgesson så uppmanar 

lärarna att det inte finns några ”quick-fix” (2004, s. 122). Det handlar om en kombination 

mellan att röra på sig och äta i förhållande till det. Svårare än så ska det inte vara. Dock 

uttrycker inte lärarna som tidigare nämnts något konkret om vad det är man ska äta i 

allmänhet utan trycker mer på att de vill för eleverna att de ska ha en sund relation till mat och 

få uppleva effekten av sambandet mellan kost och träning.  

 

Lärarna nämner att undervisning om kost kan vara ett känsligt ämne om det finns någon elev i 

klassen som lider av fetma eller annan typ av ätstörning. Dock framkommer det inte från 

några av svaren att denna problematik existerar i skolorna. Istället lyfter lärarna fram ett ”om” 

och nämner i samband med detta tilltänkta åtgärdsmetoder d.v.s. att man får ta hänsyn till 

elevgruppen och presentera informationen på bästa möjliga sätt för att ingen ska känna sig 

kränkt. Att kost är ett känsligt ämne tillskrivs därför här inte vara något problematisk då 

lärarna väljer att integrera den upplevda stötande biten i sin undervisning. 

 

Min tanke inför denna uppsats var att ungdomar idag har en väldigt osund och okunnig 

relation till mat, just eftersom det finns så mycket som pekar på en ohälsosam utveckling. 

Dock visar resultatet att lärarna i ämnet idrott och hälsa har en enhetlig bild till 

kostundervisningen där man jobbar mot att eleverna lär sig att mat är en nödvändig och enkel 

livsuppgift samt att de ska ha ett kritiskt ställningstagande till det som skrivs i media. Detta 

visar för mig att de ger eleverna goda redskap för att lyckas hålla en s.k. hälsofrämjande 

kosthållning i livslångt perspektiv. Visserligen upplevs tiden vara en allvarlig faktor som 

begränsar deras möjlighet till undervisning rörande kost. Dock är det ändå ingen av dem som 

helt utesluter detta ämnesområde utan har väl uttänkta planeringar för hur kostaspekten ska få 

ett betydelsefullt intryck och inverkan hos eleverna. En lärare upplevde dock ytterligare ett 

motstånd, nämligen elevgruppen. Det huvudsakliga målet med undervisningen i idrott och 

hälsa var för denna lärare att eleverna ska få en förståelse för vad hälsa ”egentligen” är. 

Momentet ”Hälsa” införlivas då via teorilektioner men blir p.g.a. detta bemött med kritik av 

eleverna som uttrycker att idrottsämnet ska vara av fysisk karaktär. Så förutom tid kan den 
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elevgrupp man har vara en ramfaktor som begränsar undervisningen. Dock framgår det inte 

att denna lärare blir så pass påverkad av detta motstånd att kostundervisningen exkluderas. 

Det kan däremot vara nämnvärt att visa på hur en elevgrupp kan problematisera 

undervisningsinnehållet om de inte är mottagliga för stoffet.  

7.4. Slutsats 

Min slutsats är att det än idag är vida spritt hur momentet ”Hälsa” (och då med fokus på kost) 

ska appliceras i undervisningen för lärare i ämnet Idrott och Hälsa. Det nya styrdokumentet 

upplevs fortfarande vara begränsande för majoriteten av lärarna då tid ses som en faktor som 

påverkar dem i vilken utsträckning de kan undervisa om kost. Personligen tror jag att 

kursplanen behöver bli mer specifik på vad det är som ska undervisas och främst på vilket sätt 

för att lärare ska kunna planera och genomföra en adekvat hälsofrämjande verksamhet. I och 

med detta kanske en trygghet skapas som ger goda förutsättningar för lärarna att bl.a. ändra på 

vad ämnet traditionellt inneburit och även elevernas inställning till ämnet.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 
forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 
uppsats. 
 
Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 
dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 
läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 
om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  
 
Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 
 
Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Idrott, Hälsa, Kost, ungdomar, undervisning, Physical education, school, diet, nutrition, 
teenagers, youth, overweight, health, Sweden, swedes, achievement   
 

 
Var har du sökt? 
PubMed, Ebsco, DiVA, Google, Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att beskriva 
forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, artikeldatabas eller 
sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs hur du har kombinerat dina 
sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) etc om du har använt dessa i 
sökningen. 
 
DiVA: Kost och Hälsa, Skola  
Pubmed: Achievement and youth, education 
Ebsco: Physical education, youth, breakfast, diet, 
Google: Kost och hälsa i skolan, Kost gymnasiet, Folkhälsorapport, Folkhälsorapport 2013, 
ungdomar matvanor 
Google scholar: Ramfaktorteori 
  
Kommentarer 
Det är ett brett område vad gäller hälsoaspekten, dock har sökningen varit begränsad vad 
gäller lärares syn på kost.  
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Bilaga 2 

Brev till respondenter 

Hej 

 

Mitt namn är Anna Gustafsson och är lärarstuderande som just nu genomför mitt 

examensarbete på Gymnastik och Idrottshögskolan. Uppsatsen kommer att handla om 

kostundervisning och min fråga är om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en intervju 

med mig?  

 

Syftet med forskningen är att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsa ser på 

undervisning om kost. Frågor som kommer beröras är hur man som lärare upplever elevers 

relation till och kunskap om mat, hur ämnesområdet kost appliceras i undervisningen och vad 

man vill uppnå med sin undervisning rörande kost.  

 

Detta kommer genomföras via inspelade intervjuer som planeras ta max 45 minuter Materialet 

kommer att skickas tillbaka till er för godkännande och eventuell korrigering.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och om så önskas kan man avbryta sin medverkan när man vill.  

Alla uppgifter som studien kommer beröras av är helt anonyma.  

 

Tack för er tid och hoppas vi ses för en framtida intervju.  

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Anna Gustafsson  
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Bilaga 3 

Ämnesområden – struktur  

Inledning: Bakgrund i yrket och tidigare utbildning 
 
Ämnesområde 1: Övergripande syn på ämnet idrott och hälsa 

• Huvudsakliga mål med undervisningen  
• Ges något/ några moment mer tid än andra?  

 
Ämnesområde 2: Syn på kost och hälsa 

• Deras personliga syn på begreppen kost och hälsa.  
• Samband mellan kosthållning, hälsa och prestation? 
• Kost och dagens media.  
• Kost, ett personligt intresse eller inte? 

 
Ämnesområde 3 Kursplanen  

• Kost och hälsa i kursplanen  
• Åsikter om ämnesinnehållet  
• Andra ämnen som berör kosthållning? 

 
Ämnesområde 4: Vad undervisas och varför? 

• Undervisning i kost och hälsa – på vilket sätt?  
• Vad undervisas? 
• Medias påverkan?  
• Elevernas kunskapsnivå 
• Problematik med kost? 
• Vad vill dem uppnå? 
• Bedömning 
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Bilaga 4 

Intervjumall 

Inledning: Bakgrund i yrket och tidigare utbildning 
• Hur länge har du varit verksam lärare?  
• Vilka åldrar har du undervisat i? 
• Undervisar du i något annat ämne än idrott och hälsa? 
• Vilken/vilka utbildning(ar) har du gått, och när var detta? 

- Har det under denna/dessa pratats något om kost? Om ”ja”, vad har då tagits upp? 
 
Ämnesområde 1: Övergripande syn på ämnet idrott och hälsa 

• Vad anser du är det huvudsakliga målet med undervisningen i idrott och hälsa? 
• I din undervisning, finns det något/några moment som ges mer tid än andra?  

- Vilka och varför är det så? 
 
Ämnesområde 2: Syn på kost och hälsa 

• Hälsa är ett begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Hur skulle du beskriva begreppet 
”hälsa”? 

• Hur skulle du beskriva begreppet ”kosthållning”? 
• Anser du att kosthållning står i relation till ämnet ”hälsa”?  

- På vilket sätt?  
• Vad anser du är ”god kosthållning” för hälsa och prestation?  

- Grundar sig denna syn på något? (tidigare forskning, egna erfarenheter, annat etc.?) 
• Dagens media berör mycket om det som handlar om kost och hälsa. Vad tycker du om 

den bild som målas upp?  
- Berörs du av det som skrivs? 

• Är kost ett intresseområde för dig på ett personligt plan eller mer endast professionellt? 
 
Ämnesområde 3 Kursplanen  

• Uppfattar du att du har anledning att undervisa om kost i ämnet Idrott och Hälsa?  
• Vad har du för åsikter om det ämnesinnehåll som rör kost och hälsa i kursplanen?  
• Är det något annat ämne på skolan som berör kosthållning i relation till hälsa?  

- finns det något samarbete med dessa? 
• Om möjligheten fanns, skulle du ändra på något för ämnet idrott och Hälsa?  

 
Ämnesområde 4: Vad undervisas och varför? 

• På vilket sätt undervisar du/har undervisat om kosthållning? Är det via teorilektioner, 
praktiskt i samband med den fysiska aktiviteten eller på annat vis?  
- Finns det någon särskild orsak till varför du valt detta tillvägagångsätt? 

• Vilken kunskap delges eleverna rörande kosthållning?  
- Finns det något område som du anser bör prioriteras mer? 

• Vilka kopplingar görs till hälsa och prestation?  
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• Berör du medias bild av kost och hälsa i undervisningen?  
• Tycker du att det är viktigt att prata med eleverna om kost i syfte att förmedla kunskap 

om god hälsa?  
- Hur upplever du elevernas tankar/kunskapsnivå om kost? 
- Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

• Vad finns det för problematik med kostundervisning?  
• Upplever du att det ges tillräckligt med utrymme om kosthållning i undervisningen?  

- om inte, vad tror du det beror på? (tid, bristande kunskaper, läromedel, annat?) 
• Vad vill du uppnå med undervisning rörande kosthållning? 
• Hur bedömer du elevernas kunskaper på området kost och hälsa? 

 


