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Abstract
The aim of this study was to create a clearer picture of several teachers’ thoughts and
practices in regards to nutrition and health in school. The following questions were
formulated: What are five P.E teachers’ opinions on the teaching if nutrition in regards to
teaching students about health issues? How do five P.E teachers teach nutrition from a health
perspective? And how do five P.E teachers assess and grade the students’ knowledge of
nutrition and health?
This is a qualitative study since interviews were used as method for the survey. The
interviewees consisted of five qualified P.E teachers, of which three worked in upper level
lower secondary school, and two worked in upper secondary school. The results were
compiled and analysed based on health and curriculum theories.
The results of the study show how the teaching of nutrition and health is given little time in
schools today. Instead the teachers are more focused on using physical activity to
communicate and promote health. It is particularly problematic in upper lever lower
secondary school where the teachers are reluctant to teach about nutrition out of concern for
how the students will interpret the information. The methods used to teach the subject vary
between strictly theoretical and theoretical work integrated into the practical work. The
subject matter is similar in all cases and seems to stem from Livsmedelsverkets traditional
guidelines. The assessment of students’ knowledge is done through both written exams as
well as more analytical assignments. Although the teachers do express problems in regards to
grading since the grading criteria in the policy documents are considered to be vague.
Our conclusion is that despite the new policy documents and greater awareness we are still
stuck in old habits when it comes to teaching nutrition and health. The subject matter still has
not been given a prominent role even though it now has been given a more prominent space
within our policy documents. We believe there is a need for focused efforts in terms of further
education for the working teachers and a more solid nutrition education in teacher training at
the university. This could possibly remedy the insecurity many teachers expressed in regards
to choosing subject matter when teaching nutrition and health.

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att skapa en tydligare bild av hur lärare ser på, samt arbetar med,
frågor rörande kost och hälsa i skolan. Följande frågeställningar formulerades; Vad har fem
lärare i ämnet idrott och hälsa för åsikter om undervisning av kosthållning i syfte att utbilda
elever i hälsofrågor? Hur undervisar fem lärare i ämnet idrott och hälsa om kosthållning i ett
hälsoperspektiv? Samt hur bedömer och betygsätter fem lärare i ämnet idrott och hälsa
elevernas kunskaper i kosthållning och hälsa?
Studien är av kvalitativ karaktär då undersökningen gjorts med intervjuer som metod. De
intervjuade bestod av fem lärare med behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa. Tre av
dessa jobbade på gymnasiet och två jobbade på högstadiet. Resultaten har sammanställts och
analyserats utifrån teorier kring hälsa samt läroplansteorier.
Resultaten av studien visar hur undervisningen om kost och hälsa tar en väldigt liten plats i
skolan idag. Lärarna är istället mer fokuserade på den fysiska aktivitetens roll för att förmedla
och främja god hälsa. Det är särskilt problematiskt på högstadiet där lärarna drar sig för att
undervisa om kosthållning av oro för hur eleverna skall tolka ämnets innebörd. Den
undervisning som faktiskt bedrivs på området varierar mellan strikt teoretisk
klassrumsundervisning och integrerad undervisning i samband med praktiska moment. Stoffet
är snarlikt och verkar ha en stark koppling till Livsmedelsverkets traditionella riktlinjer.
Bedömningen av elevernas kunskaper sker genom såväl skriftliga prov som mer analytiskt
lagda reflektionsuppgifter. Däremot uttrycker lärarna en problematik rörande
betygssättningen då betygskriterierna i styrdokumenten anses vara vaga.
Vår slutsats är att vi trots nya styrdokument och större medvetenhet fortfarande är fast i gamla
vanor när det gäller detta område. Undervisningen om kost har fortfarande inte fått en
framträdande roll i undervisningen trots att begreppet nu fått en tydlig plats i styrdokumenten.
Vi tror att det behövs riktade insatser i form av möjligheter till fortbildning på området, samt
en i grunden mer gedigen kostutbildning på lärarutbildningen. Detta skulle möjligen kunna
avhjälpa den otrygghet flera lärare uttryckte när det kom till stoffurval rörande
kostundervisning.
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1 Inledning
”Hälsa” är ett begrepp som alltid är lika aktuellt. Får vi tro det som skrivs i media idag är
vägen till hälsa genom kosten. Äter du på ett visst sätt blir du smal, hälsosam, och i
förlängningen en lyckligare person. Huruvida medias bild av kost och hälsa är korrekt kan
säkert diskuteras i stor omfattning, men här konstaterar vi endast följande; visst kan kosten
anses vara en viktig del för en persons hälsa (Must, Spadano, Coakley, Field, Colditz & Dietz
1999, s. 1523), och då yrken och fritid blir allt mer stillasittande (Statens folkhälsoinstitut
2011) är det inte orimligt att kosten kan komma att få en ännu viktigare roll för vår hälsa
framöver.
Som tidigare elever i den svenska skolan har vi upplevt att undervisningen på området kost
och hälsa varit bristande, och våra år på lärarutbildningen har inte i någon större utsträckning
bidragit till vårt kunnande på området heller. Dessutom kommer ständigt nya rön på angående
vilken kost som är bäst för vår hälsa. Det är därför vi valt att göra denna undersökning. Hur
ser undervisningen egentligen ut idag när det kommer till kost för hälsa, och varför ser den ut
på detta vis?

2 Bakgrund
2.1 Övervikt, fetma, och dess effekter på hälsan
Övervikt och fetma är problem som har ökar världen över, och bara sedan 1980 har
förekomsten av fetma fördubblats (WHO 2013). Med detta har även risken för flera
sjukdomar ökat (Must et al. 1999, s. 1523). Detta är ett problem som inte är undantaget barn.
Internationella studier på området har sett markanta ökningar i förekomsten av övervikt och
fetma bland barn (Janssen, Katzmarzyk, Boyce, Vereecken, Mulvihill, Roberts, Currie &
Pickett 2005, s. 123). Även om Sverige på senare tid (år 2004-2012) uppnått en stadig nivå
vad gällande övervikt och fetma (Johansson 2010, s. 803) kvarstår det faktum att ca 43
procent av den svenska befolkningen lider av övervikt och ca 15 procent lider av fetma
(Statens folkhälsoinstitut 2013). Med tanke på den forskning som finns på sambandet mellan
övervikt, fetma, och den ökade risken för flera av de moderna välfärdssjukdomarna som
exempelvis typ 2-diabetes är detta ett oroväckande problem för folkhälsan idag och i
framtiden.
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2.2 Kostens betydelse för hälsan
Som vi såg ovan är ett av problemen relaterat till dåliga kostvanor risken för övervikt och
därmed även sjukdomar. Detta brukar ofta ses som den främsta orsaken till att förbättra sina
kostvanor. Däremot skall man inte glömma att det finns flera hälsorelaterade anledningar till
att äta en sund kost, och dessa inte är grundade i frågor rörande kroppsvikten. Kosten kan
påverka allt ifrån risken att blir förstoppad till risken att dö av kardiovaskulära sjukdomar.
Det finns flera synsätt på vad som utgör en god kost för hälsan, något som kan skapa problem
för dem som inte själva är pålästa på området. Flera av dessa nya kostråd har fått fotfäste
genom media, och det är inte orimligt att många således vänder sig dit för att införskaffa sig
information om kost för hälsan. Detta kan vara problematiskt då media inte behöver vända sig
till forskning för att publicera dessa råd. Även om fokus för dessa kostråd ofta rör
viktnedgång och möjligheterna att bibehålla en sundare vikt så är det inte helt ovanligt att
andra gynnsamma hälsoeffekter nämns i samband med dessa kostråd. Nedan redogör vi för
några av de kostråd som fått stort genomslag på senare år och ställer dessa mot forskning på
området.

2.2.1 Low carbohydrate high fat (LCHF)
Annika Dahlqvist, läkare och en av de främsta förespråkarna av LCHF-kost (lågt
kolhydratsintag och ett högt fettintag), har i Aftonbladet uttalat sig om att LCHF-kost skulle
skydda mot flera olika sjukdomar genom att stärka immunförsvaret (Dragic 2009), något som
inte har stöd i forskningen idag. LCHF kan sägas vara en försvenskad variant av
lågkolhydratskost och forskningen på området är förvånansvärt mager. Istället får man för
tillfället försöka dra slutsatser utifrån studier gjorda på kosthållning som består av låga
kolhydratintag och höga fettintag separat. Det stora problemet är att studierna ofta görs på
olika grupper som inte representerar den generella populationen, utan görs exempelvis på
personer som lider av diabetes, övervikt, eller epilepsi. Dessa resultat säger oss alltså inget om
hälsoeffekterna för gemene man. Det har gjorts en longitudinell studie på en stor grupp
hälsosamma vuxna gjorts där man drog slutsatsen att en kost bestående av ett lågt
kolhydratintag och högt proteinintag under en längre tid bidrar till en ökad dödlighet
(Trichopoulou, Psaltopoulou, Orfanos, Hsieh & Trichopoulos 2007, s. 575). I Sverige har två
liknande longitudinella studier gjorts på kvinnor respektive äldre män. Hos kvinnorna sågs
liksom i förra studien en ökad dödlighet, framförallt relaterad till kardiovaskulära sjukdomar
(Lagiou, Sandin, Weiderpass, Lagiou, Mucci, Trichopoulos & Adami 2007, s. 366) och
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samma resultat återficks i studien på äldre män (Sjögren, Becker, Warensjö, Olsson, Byberg,
Gustafsson, Karlström & Cederholm 2010, s. 967). Ser vi till studier på höga fettintag genom
kosten så måste hänsyn tas till vilken form av fett vi pratar om. I LCHF-kosten finns en
frikostig syn på intaget av mättade fetter genom kosten. Det har gjorts flera metastudier på
effekterna av att minska andelen mättat fett i kosten i förmån för omättade- och fleromättade
fetter, där det då har visats en tydligt minskad risk för kardiovaskulära sjukdomar (Hooper,
Summerbell, Thompson, Sills, Roberts, Moore & Davey Smith 2011; Mozaffarian, Micha &
Wallace 2010).

2.2.2 Periodisk fasta (5:2)
Närmast i tiden så har vi även den så kallade 5:2-kosten som bygger på att du två dagar i
veckan endast äter ca 500-600 kilokalorier. Detta menar man skall bidra till flera gynnsamma
hälsoeffekter och i längden leda till ett längre liv. Faktum är att det finns en del belägg för
vissa positiva hälsoeffekter som minskad risk för typ 2-diabetes och andra kroniska
sjukdomar (Harvie, Pegington, Mattson, Frystyk, Dillon, Evans, Cuzick, Jebb, Martin, Cutler,
Son, Maudsley, Carlson, Egan, Flyvbjerg & Howell 2010, s. 714). Det har till och med
föreslagits att 5:2-modellen kan minska risken för vissa former av cancer som förknippas med
fetma, som exempelvis bröstcancer (Harvie & Howell 2012, s. 263). I övrigt har tyvärr
majoriteten av studier som gjorts på området varit begränsade i sina urval eller endast gjorts
på djur. Dessutom saknas långtidsstudier och således har vi ingen aning om vilka negativa
eller positiva effekter en sådan diet skulle kunna ha vid längre användning.

2.2.3 Livsmedelsverkets riktlinjer
I Sverige är det Livsmedelsverket som ansvarar för arbetet med att förmedla och säkra bra
matvanor. Genom råd och information skall de hjälpa konsumenten i det dagliga valet av mat
och detta gör de på uppdrag av regeringen.
Livsmedelsverket presenterar sina råd på flera olika sätt. Dels har vi de översiktliga kostråden
som ämnar ge folk en enkel och tydlig bild av vad en god kosthållning kan innebära. Dessa
har sammanställts i fem punkter (Livsmedelsverket 2013a):


Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre
frukter och två rejäla nävar grönsaker.



Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta, och ris.



Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
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Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan.



Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Bryter vi ned dessa ser vi att punkterna behandlar hur vi skall få i oss tillräckligt mycket
vitaminer, mineraler, kostfibrer, samt hur vi kan skära ned på andelen mättat fett.
Nyckelhålsmärkta varor innebär även att fokus ligger på varor som innehåller mindre socker.
Alla dessa punkter kan man dessutom läsa mer om och då tydliggörs orsakerna till varför
detta skulle vara viktigt att få i sig. Exempelvis redogör Livsmedelsverket för varför omättade
och fleromättade fetter bör prioriteras framför de mättade varianterna, där de pekar på just
riskerna för kardiovaskulära sjukdomar vid höga intag av mättade fetter (Livsmedelsverket,
2013b).
Livsmedelsverket trycker alltså på att vi skall få i oss tillräckligt av alla näringsämnen och i
rätt proportioner till varandra. Som ett praktiskt hjälpmedel förmedlar de detta med hjälp av
matcirkeln och tallriksmodellen. I matcirkeln grupperas livsmedel efter näringsinnehåll så att
de hamnar med andra livsmedel som innehållsmässigt liknar varandra. Målet är att man varje
dag äter något livsmedel från varje grupp i matcirkeln så att man säkerställer en bra variation
av näringsämnen i sin kost. (Livsmedelsverket, 2013c)
Sedan används tallriksmodellen för att åskådliggöra hur man komponerar en bra lunch eller
middag. Här är det proportionerna mellan måltidens ingredienser som är viktig, och dessa
delas upp på tre delar, där man utgår från att den mindre delen bör fylla ca 25 % av tallriken
och resten av ytan fördelas like på de två andra. Dessa skall innehålla följande
(Livsmedelsverket, 2013d):


Den minsta delen är avsedd för kött, fisk, ägg, och baljväxter.



Den ena av de större delarna skall bestå av potatis, ris, pasta, eller bulgur, och
eventuellt bröd. Fullkornsvarianter är självklart att föredra.



Den sista delen skall bestå av grönsaker och rotfrukter.

Tallriksmodellen visar alltså proportioner mellan de tre delarna. Man kan således äta mer eller
mindre beroende på vilken hunger och vilket energibehov man har som individ. Dessutom är
detta den modell som är riktad mot den genomsnittliga personen. Extremt fysiska personer,
sjuka personer, eller överviktiga personer kan behöva följa andra riktlinjer som
livsmedelsverket delger.
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Dessa kan sägas vara de enklaste och mest användarvänliga redskapen som Livsmedelsverket
delger oss i syfte att genom kosten förbättra vår hälsa. Men det finns även mer konkreta
riktlinjer som ges inom ramen för de Svenska näringsrekommendationerna. Många av dessa
är för ingående och specifika för att tas upp här. Men det finns riktlinjer för allt som
vitaminer, mineraler, makronutrienter, alkohol, måltidsordning och dylikt. Det som kan
tyckas intressant i sammanhanget, och som det finns utrymme för här är deras
rekommendationer kring fördelningen av energi (E%) från makronutrienter, dvs. de
energigivande näringsämnena kolhydrater, portein, och fett. Där rekommenderas följande för
alla över två års ålder (Livsmedelsverket, 2013e):


Fett bör bidra med 25-30 E% och populationsmålet är 30 E%.



Kolhydrater bör bidra med 50-60 E% och populationsmålet är 55 E%.



Protein bör bidra med 10-20 E% och populationsmålet är 15 E%.

Avslutningsvis bör nämnas att alla de ovan givna näringsrekommendationerna från
Livsmedelsverket genomgår en översyn just nu. Nordiska forskare håller på att gå igenom det
aktuella vetenskapliga läget för att kunna ta fram nya förslag till förbättringar i de aktuella
rekommendationerna. Särskilt är det pågående arbetet riktat på områden rörande fett- och
kolhydratskvalitet, protein, alkohol, vitaminer, mineraler, och livsmedelsbaserade kostråd
samt måltidsmönster. De nya rekommendationerna kommer att lanseras under hösten 2013
och blir den första uppdateringen av rekommendationerna sedan 2004. (Livsmedelsverket,
2013f)
Här ovan har vi nu stött på vad som troligtvis är de tre vanligaste grenarna inom kosthållning i
Sverige idag. Alla har sin syn på vad som är god kost för att hålla vikten och hälsan på plats.
Allt ifrån måltidsfrekvens till makronutrienternas proportioner skiljer sig mellan dessa men
endast livsmedelsverket tar i beaktning att alla mikronutrienter måste intas i rätt mängd.

2.3 Skolans roll i hälsoarbetet
Även om ökningen av personer som lider av övervikt eller fetma har avtagit i Sverige så anser
vi att problemen inte har försvunnit. I studier har det visats att så mycket som 25 % av
svenska ungdomar i 20-årsåldern idag lider av övervikt eller fetma. Således är det viktigt att
det under hela skoltiden måste finnas strategier för prevention av detta, samt
5

behandlingsstrategier för redan befintliga problem. (Fåhraeus, Wendt, Nilsson, Isaksson, Alm
& Andersson-Gäre 2012, s. 637)
Denna koppling mellan skolans roll och den fortsatta hälsan är påtaglig, då det finns ett tydligt
samband mellan utbildning och förekomsten av övervikt och fetma (Statens folkhälsoinstitut
2013-08-14). I Sverige har även en 27-årig kohortstudie genomförts som tydligt pekar på att
utbildning reducerar sannolikheten för ohälsosamma beteenden över hela livstiden
(Brännlund, Hammarström & Strandh 2013, s. 284). Dessutom finns det belägg för direkta
effekter av hälsoundervisning om kosthållning i skolan, där man visat på att elever som tar del
av denna typ av utbildning över en period förbättrade sin hälsa i hänsyn till flera aspekter
(Muros, Zabala, Oliveras-López, Ocaña-Lara & Lòpez-García de la Serra 2013, s. 248-250).
1994 gjordes förändringar i det svenska skolväsendet med hänsyn till den ökande ohälsan
bland Sveriges befolkning. Ett skifte i styrningen med en tydligare profil inriktad mot
förbättrad folkhälsa fick sitt fäste med införandet av ämnet Idrott och hälsa i den svenska
skolan samt den nya läroplanen Lpo. 94. Hälsa hade visserligen förkommit i viss mån i
tidigare läroplaner, men då främst berört frågor som ergonomi och hygien. Men fokus
flyttades nu mot att lära eleverna att i framtiden ta hand om sin egen hälsa. Frågan är huruvida
detta verkligen införlivas ute på skolorna. Bollspel och bollekar är vanligt förekommande
aktiviteter, och det kan ifrågasättas i vilken utsträckning detta främjade utbildningen på
hälsoområdet. (Thedin Jakobsson 2005, s. 9-10)
Med införandet av Lgr11 och Lgy11 kan det tyckas att definitionen av ämnets hälsoaspekt
blivit än tydligare, och framförallt har begrepp som kosthållning fått en mer framträdande
roll. I årskurs 7-9 finner vi i det centrala innehållet att eleverna skall kunna ”olika definitioner
av hälsa, samband mellan rörelse, kost, och hälsa [...]”. Dessutom hittar vi även i
kunskapskraven att eleverna skall kunna ”föra [...] resonemang om hur aktiviteter tillsammans
med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan ”. (Skolverket
2011a) I kursplanen för idrott och hälsa A på gymnasiet hittar vi i det centrala innehållet att
undervisningen i kursen skall behandla kosthållning och dess betydelse för hälsan och
prestation (Skolverket 2011b, s. 85).
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2.4 Problemområden
Skolan har alltså en uttalad roll i arbetet med att förmedla sunda och korrekta synsätt på
kosthållning och dess anknytning till hälsan i ett livslångt perspektiv. Tyvärr kan vi tycka att
många av de problem som återfanns under perioden med Lpo94 och Lpf94 kvarstår än idag. I
en kvalitetsgranskning där man studerade undervisningsinnehållet på lektionerna i ämnet
idrott och hälsa ute i de svenska skolorna har det nämligen visats att rörelsemomenten är det i
särklass mest prioriterade området, och då främst olika former av lekar, spel, och idrotter.
Faktum är att så mycket som 94 % av undervisningstiden ägnas åt detta. (Skolinspektionen
2012, s. 11-13) I en annan undersökning fann man att så lite som 4 % av lektionerna berörde
hälsa i någon form, och då kunde detta vara som ett litet moment under en hel lektion.
Specificerar vi oss ännu lite och studerar hur många lektioner som berörde ergonomi,
arbetsmiljö och frågor om kost är siffran ännu lägre, nämligen 2 %. (Skolinspektionen 2010,
s. 3-4)
Detta är självklart ett problem som behöver undersökas. Varför förekommer undervisning om
kosthållning och hälsa i sådan liten omfattning? Som helhet finns det starka belägg för att ha
en gedigen undervisning på området, och dessutom finns det omtalat i kursplanerna. Vi kan
även fråga oss vad det är som faktiskt sägs under de få tillfällen då kostens och nutritionens
roll för hälsan diskuteras. Utan några specifika hållpunkter i kursplanen för vad som är god
kosthållning, och en utebliven utbildning i kosthållning på ämneslärarutbildningen i idrott och
hälsa finns det risk för en stor variationsbredd i undervisningens innehåll på området, särskilt
med tanke på hur aktuellt nya kostråd och dylikt är i media idag. Kanske kan det vara så att
undervisningen på området uteblir just för att det saknas en trygghet hos lärarna när det
kommer till deras ämneskunskaper på området.
Förhoppningen är att denna studie skall bidra med kunskaper om i vilken utsträckning
kosthållning och hälsa undervisas på lektionerna i Idrott och hälsa i Sverige idag, och i sådana
fall hur denna bedrivs. Detta för att möjligtvis kunna bidra till en kartläggning av hur
eventuella brister kan åtgärdas.

2.5 Forskningsläge
Mycket av den forskning som bedrivs på området skola och hälsa i Sverige berör de olika
synsätten av vad begreppet hälsa innebär. Här har vi dock valt att fokusera på ett specifikt
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område, nämligen hur kosthållning och dess roll för hälsan undervisas på lektionerna i idrott
och hälsa idag, och här är forskningen inte lika utbredd.
Skolinspektionen har i flera omgångar kartlagt vad som undervisas på lektionerna i Idrott och
hälsa som vi talat om här ovan. I deras senaste kvalitetsgranskning Idrott och hälsa i
grundskolan: Med lärandet i rörelse (2012) fastslår de att många skolor inte täcker ämnets
innehåll i kursplanen fullt ut, och att just området hälsa och livsstil ges väldigt lite utrymme i
många skolor. Som tidigare presenterats är en överväldigande majoritet av undervisningen
fokuserad på rörelse och fysisk aktivitet. I denna granskning menar Skolinspektionen att en av
åtgärderna för detta är att lärare i idrott och hälsa behöver tillgång till mer ämnesinriktad
kompetensutveckling

för

att

öka

variationen

och

bredden

i

undervisningen.

(Skolinspektionen, 2012) Detta går i linje med våra egna upplevelser från verksamheten ute i
skolorna. Redan 2010 publicerade Skolinspektionen en rapport som konstaterade att fokus
ligger på idrott och i väldigt liten utsträckning på hälsa, och de ställer sig en fråga snarlik våra
egna; ”Hur ges undervisningen den bredd som kursplanen talar om när en aktivitet är så
dominerande?” (Skolinspektionen, 2010). Detta är en av orsakerna till varför vi söker lärarnas
syn på hälsa i undervisningen, och med bakgrund mot de stora folkhälsoproblemen relaterade
till övervikt och osunda kostvanor, deras syn på kosthållning i undervisningen.
Britta Thedin Jakobsson (2005; 2007) har varit ledande i undersökningar av svenska
idrottslärares syn på hälsoaspekten av ämnet. Hon menar att då det inte ges några verktyg,
riktlinjer, eller metoder för hur hälsa skall tas upp i undervisningen så är det förståeligt att
lärare har svårt att artikulera hur hälsa kommer till uttryck i undervisningen. Hon beskriver
hur det uppstår fyra grupperingar bland lärarna då de skall resonera kring ämnet hälsa:


Hälsa är något teoretiskt som förknippas med traditionell klassrumsundervisning, där
man läser om och diskuterar begreppet. Man kan exempelvis undervisa om hur man
skall träna eller förebygga skador. Det kan innebära att man har prov eller 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 hemkunskap där man undervisar om kost
eller i naturkunskap där moment som främst handlar om kroppen ingår. Dessa ämnen
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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 fysiskt aktiv
främjas hälsa.

Vidare poängterar hon att just den sista punkten beskriver en situation som många lärare ger
uttryck för. (Thedin 2007, s. 178-179)
Även om Thedin Jakobsson har tittat på hur lärare tolkar hälsobegreppet och arbetar med det,
anser vi alltså att det finns kunskapsluckor inom det specifika området rörande lärarnas syn på
undervisningen av kosthållning i förhållande till hälsan. Vi har tryckt på kostens betydelse för
hälsan både på kort och lång sikt, och att skolan har stora möjligheter att påverka detta
positivt. Vi har även presenterat hur området till stor del försummas i Sverige idag, och att
detta verkar bero på en varierande syn på begreppet hälsa som helhet och därmed dess roll
inom undervisningen i idrott och hälsa.

3. Teoretisk utgångspunkt
3.1 Hälsobegreppet
Hälsobegreppet är brett och en rad faktorer så som kulturtillhörighet, välfärdsnivå, och
människouppfattning påverkar hur innebörden av begreppet tolkas. Hälsa behöver således inte
nödvändigtvis vara ett tillstånd, utan kan även beskrivas som en process, ett resultat, mål, eller
medel.
Begreppet hälsa är ett centralt ämne i kursplanerna i idrott och hälsa, men en formell
definition av begreppet saknas. Visserligen kan det tyckas att kursplanerna från 2011 är något
tydligare i sin beskrivning av det centrala innehållet i jämförelse med sina föregångare från
1994, men det finns fortfarande utrymme för att fritt tolka hälsobegreppet i sin helhet. Vår
avsikt är därför att här presentera några av de vanligt förekommande definitionerna av
begreppet hälsa som vi finner relevanta för studien. Medin och Alexandersson (2000) redogör
för olika inriktningar som strukturerar sätten att definiera hälsa. Vi har valt att utgå från deras
redogörelse då den inkluderar hela spannet mellan biomedicin och humanistisk filosofi och
dessa kan vi då använda för att analysera lärarnas syn på hälsa, eller hur de motiverar olika
val rörande hur de bedriver sin undervisning.
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3.1.1 Biomedicinsk inriktning
Det biomedicinska synsättet på hälsa syftar till frånvaro av sjukdomar. En människa som är
fri från sjukdomar anses vara vid god hälsa, och omvänt anses en människa som har någon
form av sjukdom inte uppnå hälsa. Denna inriktning är endast ett samlat begrepp för flertalet
teoretiska ansatser som vardera är mer specifika i hur de presenterar hälsa, men som helhet är
de snarlika varandra och således väljer vi att inom ramen för denna studie fokusera på den
ansats vars synsätt präglar dagens hälso- och sjukvård.
Den biostatiska ansatsen är en teori om hälsa som utvecklades under 1870-talet av
Christopher Boorse där han beskriver hälsa som att vara normalt funktionell, där normaliteten
syftar till det statistiskt normala, och funktionaliteten syftar till det biologiska. (Boorse 1977,
s. 542). Värden för ett normalt fungerande organ eller organsystem tas fram statistiskt och ses
som generellt för alla personer, och avviker en person från dessa värden anses denne vara sjuk
eller ha en defekt. Viss hänsyn tas dock till vilken referensklass man tillhör specificerat
utifrån kön och ålder. (Medin & Alexandersson 2000, s. 45). Denna ansats är självklart inte
utan sina problem. En människa som mår dåligt men ej uppvisar någon statistisk avvikelse ur
ett biostatiskt synsätt är således inte sjuka enligt definitionen. Detsamma gäller även omvänt,
där vi exempelvis finner folk med höga halter av blodfetter eller rubbade hormonvärden.
Dessa kan enligt sig själva må bra, men statistiskt avviker dem från normalvärdena och anses
således vara sjuka.

3.1.2 Humanistisk inriktning
Det som är gemensamt för alla ansatser inom den humanistiska inriktningen är att de alla ser
hälsa som något mer än enbart frånvaron av sjukdomar. Istället finns en helhetssyn på
människan som beaktar en rad faktorer, och hälsa är något som uppstår genom samspel
mellan människan och dennes omgivning. (Medin & Alexandersson 2000, s. 46)
Den holistiska ansatsens kanske främsta svenska förespråkare Lennart Nordenfelt definierar
den holistiska hälsosynen på följande sätt:
En människa har full hälsa, om och endast om hon i en standardsituation har
förmågan att realisera alla sina vitala mål. Med ett vitalt mål menas här en
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nödvändig förutsättning för att en person skall kunna uppnå ett tillstånd av minimal
tillfredsställelse. En människa har å andra sidan, någon grad av ohälsa om det finns något vitalt
mål som hon inte fullständigt kan realisera. Hon har en sjukdom om hon hyser någon
kroppslig eller mental process som är sådan att den tenderar att sänka hennes hälsonivå, dvs.
skapa ohälsa.

(Nordenfelt 1991, s. 72)

En förenklad beskrivning av detta skulle vara att en människa är vid god hälsa när denne mår
bra och fungerar bra i sin omgivning givet sociala, kulturella, och ekonomiska förutsättningar.
Hälsan förkroppsligas således genom två fenomen; en känsla av välbefinnande och en
förmåga till handling. Dessa två fenomen är starkt sammankopplade, då känslan av
välbefinnande leder till handlingsförmåga, och omvänt så orsakar lidande en försämrad
handlingsförmåga. Det är holistiska faktorer individer normalt betraktar till vardags; Hur mår
jag idag? Har jag fortfarande ont i ryggen? Klarar jag av att gå till jobbet idag? (Nordenfelt
1995, s. 11 ff.)
Vidare har vi inom den humanistiska inriktningen det som kallas för den salutogena ansatsen.
Denna ansats formulerades för första gången 1979 av Aaron Antonovsky i hans bok Health
stress and coping.) Det centrala i denna ansats är det han kallar för känsla av sammanhang
(KASAM) som är den avgörande faktorn för god hälsa. Antonovsky definierade denna känsla
av sammanhang som:
[…] en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och
varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en
hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig.

(Antonovsky 2005, s. 17)

Denna känsla av sammanhang bygger på tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet,
och meningsfullhet. Begripligheten syftar på i vilken utsträckning människan upplever inre
och ytter stimuli som förnuftsmässigt gripbara, det vill säga att denne upplever ordning och
struktur. Komponenten hanterbarhet är människans upplevelse av att det står resurser till
denne förfogande, och med vars hjälp denne kan möta de krav som ställs av all stimuli.
Slutligen har vi meningsfullheten som kan betraktas som KASAMs motivationskomponent.
Denna syftar till att människan måste känna engagemang för de utmaningar som denne utsätts
för och att dessa är värda att vara känslomässigt investerade i. (Antonovsky 2005, s. 42 ff.)
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3.1.3 Definition av hälsa enligt WHO.
Avslutningsvis får vi inte glömma den troligtvis mest använda definitionen av hälsa, nämligen
WHO:s definition. Denna myntades redan 1946 och har inte förändrats sedan 1948:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence
of disease or infirmity.

(WHO 1946)
Hälsa beskrivs här som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt, och socialt välbefinnande.
Alltså är hälsa inte endast en fråga om frånvaro av sjukdom eller annan fysisk svaghet. Sedan
definitionen myntades har WHO fortsatt att utveckla sin syn på hälsobegreppet och har på
senare tid beskrivit hälsa som en resurs för att klara vardagslivet, och inte som levnadsmålet i
sig. Således anses inte sjukvården ensamt ansvara för att gynna god hälsa i en population och
WHO beskriver istället en myriad av nödvändiga förutsättningar för hälsa: (WHO 1986)

3.2 Läroplansteori.
När utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och institut, och inte
bara genom iakttagelser och formning av vanor i arbete och vardagsliv, då uppstår med
nödvändighet behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att
förmedla.

(Linde 2006, s. 5)
Citatet ovan beskriver de behov vi har av våra styrdokument i skolan idag. Dessa ligger till
grund för vad som skall undervisas i skolväsendet i Sverige. Med tanke på de resultat som vi
presenterade ovan ifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010; 2012), där vi ser en
oproportionerlig övervikt mot rörelsemoment i undervisningen, så kanske vi kan påstå att
enbart styrdokumentet i sig inte är tillräckligt för att garantera den slutgiltiga kunskapen som
delges eleverna. Det kan således vara intressant för oss att studera vad som händer i alla dessa
led, från vad som påverkar valet av innehållet i läroplanen, hur läroplanen tolkas av lärare och
skolledare, till hur det hela realiseras i undervisningen. Läroplansteori låter oss göra just detta.
I boken Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori presenterar Linde (2006) sin syn
på den läroplansteori som vi kommer att använda oss för våra analyser. Han beskriver hur
valet av vilket stoff som skall undervisas sker genom på tre arenor; formuleringsarenan,
transformeringsarenan, och realiseringsarenan.
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Formuleringsarenan avser våra styrdokument och andra riktlinjer för hur skolan skall drivas.
Här tas i beaktning vilka ämnen som skall studeras, hur stor del av tiden som skall ägnas åt
vad, vilka mål som finns med undervisningen, och dylikt. (Linde 2006, s. 19 ff). Detta är val
som görs med förankring i allt ifrån livsfilosofiska perspektiv till samhällsnytta (Linde 2006,
s. 34 f).
Linde beskriver vidare hur det finns något som han kallar koder för stoffurval. Det som skall
undervisas måste organiseras med moment och tidsföljder och synen på hur detta skall göra
kan variera (Linde 2006, s. 38 ff):


Collection code står för separationen av olika ämnen och efterliknar de akademiska
disciplinerna. För att mäta elevernas kunskap används kunskapsprov av olika slag.
Lärarna ser sig själva mer som ämnesrepresentanter än som pedagoger, och har
personligt ansvar för elevernas lärande.



Integrative code innebär att det är andra faktorer än ämnet i sig som är
sammanhållande. Detta kan exempelvis vara skolklassen, lärarlaget, eller ett
övergripande tema för undervisningen. Studiet sker tematiskt och lärarna samarbetar.
Här ser sig lärarna mer som pedagoger än som representanter för sitt ämne.



Performance code innebär att det är elevernas prestationer som står i fokus.
Prestationerna bedöms genom prov eller skrivningar och det ligger på eleverna själva
att utifrån lärostoffet hämta in och tillgodogöra sig kunskaperna som krävs.



Competence code är istället den kod där det är elevernas personliga tillväxt står i
centrum istället för de mätbara kunskaperna. Lärarna bedömer alltså elevernas
utveckling.

Som tidigare anmärkt kan vi inte likställa det som stipuleras i styrdokumenten med vad som
realiseras i klassrummen. I transformeringen av läroplanen sker en planering för det man
hoppas skall ske i klassrummet. Detta innebär att vi måste ta hänsyn till, och studera,
skolornas och lärarnas tolkning av styrdokumenten samt en rad andra faktorer som påverkar
planeringen av undervisningen (Linde 2006, s. 48 ff). Linde konkretiserar en rad faktorer så
som läroböckernas styrande inverkan och ämnestraditionernas påverkan. Självklart
återkommer vi ofta till lärarens roll i transformeringen av läroplanen då denne har en viss
frihet att tolka läroplanen beroende på det undervisade ämnet. Dessutom påverkar läraren i
andra aspekter, så som den potentiella repertoaren, vilket är de lektioner läraren känner sig
bekväm med att hålla med hänsyn till sin bakgrund, sina erfarenheter, och sin utbildning.
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Således kan själva transformeringen av läroplanen sägas utgå från fyra olika huvudgrupper:
(Linde 2006, s. 49 ff)


Socialt fokus som är de utomstående krafterna vilka påverkar vad lärarna tar upp i
undervisningen.



Ämnesfokus som grundar sig i vad ämnet traditionellt inneburit och som exempelvis
kan komma till uttryck i form av vilka läromedel som används.



Lärarfokus som syftar till lärarnas individuella utbildning och erfarenheter.



Undervisningsprocessen där didaktiken kan komma att forma hur planeringen ”bör” se
ut, hur betygsättning skall ske, och dylika faktorer.

Realiseringen av läroplanen är det som faktiskt sker i den slutgiltiga undervisningssituationen.
Detta kan sägas vara en kombination av lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet
under lektionen, där kommunikationen och aktiviteten i klassrummet står i centrum. (Linde
2006, s. 65) Detta sker i båda riktningar, från lärare till elever och vice versa. Elevernas
reaktioner kommer således även att ha en påverkan på vad som faktiskt sker i undervisningen.
Dessutom kan yttre begränsande ramar, vilka vi ej kan påverka direkt, resultera i olika
realiseringar av läroplanen. Detta kan till exempel vara klassens sammansättning och sociala
status. Ramar som dessa brukar kallas för ramfaktorer och innefattas i en egen del av
läroplansteorin som vi skall beröra nu.

3.2.1 Ramfaktorteorin.
Åren 1967-1977 kom att frambringa flera svenska bidrag till den internationella arenan
rörande läroplansteori. Det var nämligen under denna period som Urban Dahlöfs och Ulf P.
Lundgrens grundläggande arbeten på området läroplansteori publicerades. (Donald Broady
1999, s. 111) Ett av bidragen till läroplansteorin var just ramfaktorteorin, som berörde de yttre
begränsande ramar som ligger utanför lärarens kontroll samt påverkar undervisningen och i
längden lärandet (Lundvall & Meckbach 2008, s. 348). I grunden utgick man från ramarna
som sätts av kursplanen eller på andra sätt fastlagda mål, de kursmoment som skall läras ut
och i vilken ordning, och slutligen den tid som olika grupper av elever behöver för att lära sig
ett visst kursmoment (Broady 1999, s. 113). Sedan dess har begreppet vidgats och idag tar vi
hänsyn till en rad begränsande ramar, såväl fysiska, administrativa, och juridiska. Dessutom
bör man ta hänsyn till traditioner, samt lärare och elevers föreställningar om vad som skall
innefattas i undervisningen och hur den skall bedrivas. (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s.
98 f).
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4. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka fem lärares syn på undervisning i kosthållning för
hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur de realiserar denna i undervisningen.
Frågeställningar:


Vad har fem lärare i ämnet idrott och hälsa för åsikter om undervisning av
kosthållning i syfte att utbilda elever i hälsofrågor?



Hur undervisar fem lärare i ämnet idrott och hälsa om kosthållning i ett
hälsoperspektiv?



Hur bedömer och betygsätter fem lärare i ämnet idrott och hälsa elevernas kunskaper i
kosthållning och hälsa.

5. Metod
5.1 Datainsamlingsmetod
För att genomföra studien användes en kvalitativ metod där det empiriska materialet kom att
bestå av intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa på högstadiet samt gymnasieskolan.
Intervju valdes som metod då vi önskade att få en fördjupad bild av lärares åsikter och
erfarenheter samt deras syn på undervisning (Johansson & Svedner 2010, s. 30).
Intervjustudier kan skilja sig åt i karaktär, men för denna studie kommer intervjuerna att
utformas som ett strukturerat samtal med kvalitativa inslag. Detta innebär alltså att
frågeområdena, och vissa av frågorna var i förväg bestämda men tillät öppna svar. De
kvalitativa inslagen införlivades genom att vi tillät oss själva att ställa följdfrågor som i förväg
ej var bestämda för att kunna få så pass uttömmande svar som möjligt där vi upplevde att det
fanns behov. (Johansson & Svedner 2010, s. 30 f) Utöver detta så ämnades intervjun följa ett
liknande mönster som det Britta Thedin Jakobsson (2005) använder sig av i sin undersökning.
Men där hon undersökte lärares attityder till hälsa i undervisningen som helhet, undersökte vi
endast attityder till undervisningen av kosthållning i hälsosyfte.

5.2 Urval och etiska riktlinjer
För att möjliggöra intervjuerna som studien bygger på kontaktades lärare som undervisar i
ämnet idrott och hälsa. Kraven vi hade var att lärarna skulle vara behöriga och undervisa i
ämnet idrott och hälsa på högstadiet eller idrott och hälsa 1 på gymnasiet, i förhoppning om
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att säkerställa en gemensam kunskapsnivå hos de intervjuade. Studien består av fem
intervjuer från lärare på fem olika skolor i Stockholms län, två lärare som undervisar i idrott
och hälsa på högstadiet och tre lärare som undervisar i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Dessa
valdes genom ett bekvämlighetsurval för att säkerställa att få in de data vi behövde i tid
(Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). Vi kontaktade alltså i första hand lärare som vi tidigare
haft kontakt med genom GIH. För att få ihop det eftersträvade antalet lärare kontaktades även
lärare på skolor som låg oss nära till hands.
Den första kontakten skedde personligen via mejlutskick till lärare, där de informerades om
studiens syfte samt att vi frågade om dem ville och hade möjlighet att ställa upp på en
intervju. Vi betonade även att hänsyn togs till de forskningsetiska principerna och förklarade
att deltagandet var frivilligt, anonymt, samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.
I mejlet förklarade vi även att vi önskade att spela in intervjuerna och att det inspelade
materialet samt intervjutranskripten endast skulle användas i studien för att sedan
omintetgöras. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6 ff) När vi fick positiva svar från lärare skickades en
ny förfrågan om när en intervju skulle passa samt att vi bifogade ett underlag för intervjun
(bilaga 2) så att respondenterna skulle få en bättre inblick i vilka ämnesområden
intervjusamtalet skulle beröra, något vi hoppades skulle bidra till ett mer avslappnat
intervjuklimat då lärarna var införstådda med vilka områden som skulle komma att beröras.
De fem lärarna som intervjuades hade varierad erfarenhet inom yrket och hade varit
verksamma som lärare i olika antal år, arbetat med olika åldrar och olika erfarenheter kring
tidigare läroplaner. Dessa är faktorer som utifrån läroplansteorierna kan ha en inverkan på hur
lärarna utformar sin undervisning. I studien kommer respondenterna benämnas med Lärare A,
B, C, D, E och F där lärare C och E undervisar på högstadiet. Nedan följer en kort beskrivning
av respondenternas bakgrund.
Tabell 1: Respondenternas bakgrund
Lärare

Utbildning

Undervisar

Verksamma år

Läroplansbyten

A

Högskola

Gymnasiet

11 år

1

B

Högskola

Gymnasiet

4 år

1

C

Högskola

Högstadiet

26 år

2

D

Högskola

Gymnasiet

2 år

0

E

Högskola

Högstadiet

8 år

1
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5.3 Genomförande
När vi bestämt studiens syfte konstaterade vi att den lämpligaste metoden för studien var
kvalitativa intervjuer med lärare i idrott och hälsa började vi arbetsprocessen med att
konstruera en intervjumall (Bilaga 3). Intervjumallen framställdes med inspiration av de
intervjuerna som Thedin Jakobsson (2005) använt sig av i sin studie samt Hassmén &
Hassmén (2008) som beskriver vad som är viktigt för att säkerställa att intervjuaren inte
växlade fokus samt riskera att missa viktiga aspekter som berörde studien.
Tanken med intervjun var att skapa ett tillåtande och öppet samtalsklimat vilket ökar chanser
för sanningsenliga svar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 100 ff.). Intervjumallen strukturerades
upp med inledande bakgrundsfrågor som dels skulle ge oss den bakgrundsinformationen vi
behövde och syftade även till att det inte skulle krävdas någon vidare eftertanke för
respondenterna att svara. Detta för att på ett enkelt sätt inleda intervjun och låta
respondenterna komma in i samtalet. Dessa inledande frågor skulle förhoppningsvis hjälpa
respondenterna att öppna upp sig och känna sig bekväma med samtalet för att sedan fortsätta
intervjuerna något mer personligt. I de efterföljande frågeområdena var frågorna framtagna
för att vi ville ha en mer personlig och djupare bild av de individuella lärarnas syn på kost,
hälsa samt att få ta del av lärarnas personliga arbetssätt.
När intervjumallen var färdigställd genomfördes en pilotintervju med en kurskamrat för att se
om ämnesområdena och frågorna var genomförbara samt att vi ville få en bild av hur lång tid
intervjuerna skulle ta. Responsen från pilotintervjun visade sig vara positiv och vi upplevde
att vi inte behövde ändra på intervjumallen inför de riktiga intervjuerna.
Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod och vid intervjuerna var vi båda
närvarande. Vi valde att ha uppdelade roller under intervjuerna där det var en av oss som
intervjuade medan den andra skötte inspelningen samt antecknade och iakttog
respondenterna. Anledningen till att vi valde att en av oss höll i intervjun var för att de
intervjuade inte skulle känna att de var i underläge och möjliggöra en tryggare situation (Trost
2010, s. 67). Dessa roller behölls under samtliga intervjuer. Intervjutiden varierade mellan 3045 minuter beroende på hur mycket respondenterna hade att säga. Aktiva val gjordes under
intervjun när respondenterna var på väg att tappa tråden för att leda in dem på att fortsätta
samtalet om vad som för studien var relevant, dock tillät vi respondenterna att sväva ut inom
ramen för ämnesområdena.
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon med inspelningsfunktion för att
säkerhetsställa att ingen information uteblev samt att underlätta transkriberingsarbetet. Det
insamlade intervjumaterialet transkriberades omedelbart och skickades till respondenterna
som fick läsa igenom den transkriberade intervjun för att minimera risken för
missuppfattningar vid avlyssningen av inspelningarna. När respondenterna fått läsa den
transkriberade intervjun började arbetet med att analysera intervjumaterialet. Vi granskade
intervjumaterialet och letade upp de delarna som var relevanta för att kunna besvara studiens
frågeställningar.

5.4 Validitet och reliabilitet
Med god validitet menas att studien verkligen mäter det som den avser att mäta (Hassmén &
Hassmén 2008, s. 136). Syftet med denna studie var att undersöka fem lärares syn på
undervisningen av kosthållning i hälsosyfte i ämnet idrott och hälsa och hur denna syn
realiseras i undervisningen. Vi anser att valet av intervjuer gjordes utifrån studiens syfte och
frågeställningar, vilket får stöd av en liknande studies metodval (Thedin 2005). Dessutom
gjordes en pilotintervju i syfte att säkerställa att intervjuerna och dess frågeområden var
funktionella. Sammantaget anser vi att alla dessa aspekter bidragit till en godtycklig validitet.
En pilotintervju genomfördes för att säkerhetsställa att intervjuerna och frågeområdena var
funktionella. Under intervjuerna kan validiteten påverkats i och med respondenternas ärlighet
då vi inte kan veta om de har svarat på frågorna utifrån deras egna åsikter eller om de har
försökt att försköna svaren. Intervjuerna spelades dessutom in med hjälp av en mobiltelefon
för att säkra att ingen information gick förlorad.
Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och tillförlitlighet. I en kvalitativ studie anses
reliabiliteten vara hög då det är möjligt att jämföra forskares bedömningar med varandra.
(Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 f.) Reliabiliteten i vår studie kan därmed stärkas då den
hämtar inspiration från Thedin Jakobssons (2005) tidigare studie, där hon var intresserad av
lärares syn på hälsa i undervisningen och således kan vi jämföra stoff i vår studie med stoff i
studien gjord av Thedin.

18

Det smala urvalet av informanter i studien skulle kunna innebära att möjligheten att återskapa
våra resultat blir svårt. Detta är heller inte studiens avsikt, utan syftet var att få fram hur just
dessa respondenter ser på undervisningen av kosthållning i förhållande till hälsa.
Rollfördelningen och tillvägagångssättet under alla intervjuerna har varit konsekvent (Kvale,
1997, s. 189 f.) och vid transkriberingsarbetet har vi eftersträvat en hög noggrannhet för att
försöka stärka reliabiliteten (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 f.). Efter transkriberingen
skickade vi materialet till respondenterna för att bekräfta att inga misstolkningar inträffat
(Hassmén & Hassmén 2008, s. 258). Detta är något vi hoppas kunna stärka studiens
reliabilitet.

6. Resultat
Detta stycke kommer att i huvudsak behandla resultaten som vi anser direkt berör och
besvarar våra frågeställningar. Men i viss utsträckning presenteras även en del andra resultat
av undersökningen som vi anser på något vis har värde för att besvara de huvudsakliga
frågeställningarna eller göra en korrekt analys av resultaten. Resultaten presenteras således
med hjälp av citat under fem huvudrubriker där de tre sista direkt relaterar till våra
frågeställningar; Lärarnas syn på hälsa, God kosthållning – vad är det? Andra aspekter av
kosthållning i hälsosyfte, Realisering av kostundervisningen, och Bedömning och
betygsättning av kunskaper. Teman som framträder i vår tolkning av citaten har samlats i
underrubriker.

6.1 Lärarnas syn på hälsa
I grunden hade nästan alla lärarna en snarlik syn på vad hälsans främsta aspekt är, nämligen
hur man som individ själv känner sig. Om en person känner att denne mår bra så är detta
enligt dem en bra indikator på god hälsa.
Det är ju... Ja det är att du genuint känner att du kanske mår bra. (Lärare D)
För mig är det en livslång syn så att säga. Man måste hitta ett koncept som gör att man mår bra
resten av livet. (Lärare A)
Nä, men på något sätt blir det väl att man vidgar begreppet från fysisk hälsa och man kollar till
helheten mycket mer. Sedan så tycker jag också att det intressanta faktiskt är hur man upplever
sin hälsa också. För att det kan ju diffa jättemycket utifrån vad man faktiskt har för hälsa och hur
man upplever hälsan. (Lärare B)
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Hälsa för mig är att må bra. (Lärare E)

Även om de flesta uttrycker att individens upplevda välbefinnande är den viktigaste faktorn
för god hälsa, så kan vi se skillnader i vad lärarna anser främst bidrar till denna upplevelse.

6.1.1 Må bra genom fysisk aktivitet
En faktor för att må bra som lyftes i många intervjuer var sambandet mellan fysisk aktivitet
och ett inre välbefinnande. Detta skulle alltså betyda att den främsta faktorn för att i
förlängningen uppnå god hälsa är fysisk aktivitet, enligt de intervjuade lärarna.
Man måste beskriva för eleverna vad hälsa är och det är jättekomplext men det hänger lite ihop
med det här med kondition och styrketräning som initialt. Dem måste förstå att det betyder inte
att jag måste träna som ett djur för att må bra, det är inte det som är grejen. Utan vi vill hitta den
här moderata nivån på träning. (Lärare A)
En sund själ i en sund kropp... det är väll det. [...] Man vill förstås att dem ska vara fysiskt aktiva
och att dem ska förstå att fysisk aktivitet är bra och kanske ett måste för att må bra. (Lärare C)

Förutom en direkt (och till viss del odefinierad) koppling mellan den fysiska aktiviteten och
att må bra, görs även indirekta kopplingar. Det vill säga att resultaten av träningen i form av
bättre fysisk förmåga kommer att resultera i en upplevelse av att må bra då du orkar och
klarar mer i vardagen.
Du behöver inte vara elittränad på något sätt, men du ska orka röra dig varje dag. (Lärare D)

Som vi ser i citaten ovan betonas även att den fysiska aktiviteten inte nödvändigtvis skall
präglas av en intensitet eller arbetsnivå som motsvarar en elitnivå, utan att det snarare handlar
om motionsformer. Det skulle kunna vara så att detta är just för att aktiviteten i sig skall vara
tillfredsställande att utföra och inte vara något som man mår dåligt av under genomförandet.

6.1.2 Må bra genom social trygghet
Även om majoriteten av lärarna valde att fokusera på den fysiska aktivitetens roll för att må
bra, så var det ändå en lärare som valde att betona den sociala tryggheten som den främsta
faktorn för att må bra.
Hälsa för mig är att må bra, och må bra gör man ju faktiskt bara om man är trygg. Att man är
trygg i gruppen. Det ska vara stabilt runt omkring sig. Det ska funka med det ena och det andra.
Hemmet och familjen och allt det där. (Lärare E)
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Läraren ansåg att detta var viktigt främst då det ansågs ha en direkt påverkan på den psykiska
hälsan. Detta genom att man känner sig tillfreds med sin tillvaro och upplever att man mår
bra. Men en annan aspekt som förmedlades var även att en stabil social tillvaro där man
känner sig trygg kan innebära att man kan lägga mer energi på annat. Alltså att man känner att
man får tid över så att man kan fokusera på motion och vila eftersom man inte behöver ta itu
med sociala problem. Motion anses av läraren vara viktigt även här, men ses snarare som en
möjlighet som det öppnas upp för genom att de grundläggande faktorerna för att må bra finns
på plats innan.
Det som är intressant att poängtera innan vi behandlar nästa område är att kosten knappt
berördes i samtalen rörande lärarnas syn på hälsa. Endast en lärare nämnde kosten i samband
med sin beskrivning av hälsa, och då det väl nämndes så var det i förbifarten som en del i
”helheten” och inget som var av yttersta vikt då andra faktorer utvecklades mer.
Men hälsa är ju hela paketet, det är kost och det är styrketräning, konditionsträning, det är
ergonomi. (Lärare A)

Det var först i samband med våra specifika frågor rörande kostens roll i undervisningen för att
förmedla hälsokunskaper som detta kom att få någon plats i resonemangen.

6.2 God kosthållning – vad är det?
För att vi skall kunna dra några slutsatser kring vad lärarna undervisar i rörande kost och
varför de väljer detta stoff behöver vi få en inblick i vad de anser är en god kosthållning. Som
vi presenterade tidigare finns det gott om åsikter på området och forskningen är inte alltid
glasklar. Så vad anser lärarna utgör en god kosthållning?

6.2.1 Tallriksmodellen
Ett tema som nämndes vid olika tillfällen var tallriksmodellen.
Men jag hävdar fortfarande enligt mitt tycke att det helt enkelt är så att den här omgjorda
tallriksmodellen, som är lite omgjord nu. Man har ju tagit bort någon kolhydrat och lagt till mer
sallad och sådär. Den är lite reviderad men den funkar fortfarande. Den funkar fortfarande.
(Lärare A)
Jag är nog väldigt traditionell med det här att tänk tallriksmodellen, försök ät så bra som möjligt
så många dagar i veckan men bli inte hysterisk om det skiter sig och så vidare. (Lärare E).

I första citatet finner vi även hänvisningar till vad Lärare A kallar för den ”omgjorda
tallriksmodellen”. Med detta syftar läraren på de inofficiella rekommendationer som framförts
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i Svenska Dagbladet av tallriksmodellens skapare Britt-Marie Dahlin (Ennart 2013). Vi
nämner detta för att påpeka att detta inte är livsmedelsverkets officiella rekommendationer i
dagsläget.

6.2.2 Energibalans
Ett annat område som berördes flitigt i samband med diskussionerna om kost för hälsan var
energibalans. Vi måste däremot göra en distinktion av i vilket syfte energibalansen
diskuterades. Det kunde till exempel pratas om energibalans som ett redskap för viktkontroll.
För det första energibalans. Det är grunden och det är det som jag utgår ifrån. Om en elev vill gå
upp eller ner i vikt så tar jag den diskussionen först liksom. (Lärare B)
Äter du mer kalorier än du gör av med så kommer du stanna kvar, då blir du större. Och äter du
mindre så blir du mindre i stort sätt. Att det är som ett bankkonto. (Lärare C)

I samtalen dök även andra ingångsvinklar angående energibalansen upp, med ett större fokus
på dess samband med den fysiska aktiviteten. Exempelvis vikten av att äta tillräckligt för att
komma i energibalans för att orka vara fysiskt aktiv. Men det kan även vara omvänt att den
fysiska aktiviteten krävs för att man inte skall behöva vara överdrivet petig med kosten.
Så det får man väl också trycka på lite grann, att ät tillräckligt mycket av bra mat först. Har du
kvar ett utrymme sen… ja, då har du viss möjlighet att fylla på med lite vad du vill bara för att
fylla på kaloribehovet. Så vi pratar mycket om att det är energibalansen som är viktig att hålla.
Men för att ha ett utrymme för lite tomma kalorier så behöver du röra på dig så mycket att du
säkerställer att du får i dig alla vitaminer och mineraler via vanlig kost och sen kan du fylla på
med lite annat. Men rör du på dig väldigt lite då har du inget utrymme för annat än vanlig kost.
(Lärare D)
Och för oss är det så inom näringslära att det fortfarande så att det grundläggande funkar. Proppa
inte i dig mer än vad du gör av med. Och tränar du, då kan du äta lite mer. Det är inte så mycket
mer avancerat än så. (Lärare A)

I vilket sammanhang lärarna betonade vikten av energibalans kunde skilja sig åt, och detta
visar på att det faktiskt finns kunskap som kan behandlas på olika sätt. Att inte behöva vara
för petig med kosten och att faktiskt kunna unna sig något onyttigt ibland framställdes som
viktigt för att inte bli för psykiskt belastad av att tänka på kosten hela tiden.

6.2.3 Ät mer riktig mat, grönt, och ät mindre skräp.
Ett kanske inte helt oväntat svar när vi pratar om hälsosam kost, men samtidigt ett väldigt
brett område som i sin helhet inte är särskilt konkret. Alla lärare pratade om just detta, men
sättet det framfördes på varierade stort. I slutändan innebär detta att vi inte har en bättre
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definition än denna rubrik. Några lärare pratar om vikten av att äta ”riktig mat”, andra
angriper ämnet från andra hållet och säger att man bör äta mindre godis, socker, och fett.
Alltså det här gamla, den gamla hederliga. Vad heter han? Stefan Rössner hette han va? Dra ner
på socker och fett, ät mycket grönsaker, kolhydrater är inte farligt, inte för er ålder i alla fall.
Spring inte till affären och köp massa kakor och läsk. Ät sunt, alltså näringsrik mat. (Lärare C)
Det är det jag förmedlar till eleverna. Sund kosthållning tillsammans med att lägga till kanske
lite mer sallad på tallriken. (Lärare B)

Samtidigt som det pratas om vikten av att äta en sund kost så finns fortfarande den här andan
av att det inte får gå över styr. Dels för att det blir psykiskt påfrestande att hela tiden tänka på
det negativa med att unna sig något onyttigt ibland, och för att det inte får bli en omvänd
effekt där eleverna slutar äta helt.
men framförallt så försöker vi trycka på att de ska förstå att de behöver äta [...] och snarare att
vanlig mat oavsett vilken typ, så är det sällan farligt, snarare så är allt annat runt omkring som
man äter något som man bör se över. (Lärare D)
[...] man inte får bli för detaljstyrd och inte för frenetisk och inte för noga och inte tro att man
blir tjock bara för att man äter en pizza en fredagskväll. För mig handlar det om att försöka vara
hyfsad normal och inte bara äta skitmat men att inte bli hysterisk om varenda liten kolhydrat
eller fett eller protein. (Lärare E)

Överlag kan vi tycka att det finns en samlad bild av att en sund kost består av att äta så kallad
”riktig mat” och skära ned på onödiga socker- och fettkällor som godis, och läsk. Det som
tyvärr inte framkommer är vad ”riktig mat” eller ”nyttig mat” innebär i dessa sammanhang.
Detta bör dem ha betts specificera ytterligare. Men det framgår tydligt att det främst ligger
fokus på att utesluta näringsfattiga livsmedel som godis och dylikt.

6.3 Andra aspekter av kosthållning i hälsosyfte
Vi har tagit del av lärarnas syn på vad som utgör deras syn när det gäller vilken typ av
kosthållning som är gynnsam att delge eleverna för deras hälsa. Men kost och hälsa kan
innebära mer än bara hur man skall äta för att må bra. Många av lärarna lyfte fler aspekter av
hur de ser på undervisningen på området och vilken roll de vill att kunskapen som de delger
skall kunna användas och dessa kommer vi att beröra härnäst.
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6.3.1 Ett förhållningssätt till kosttillskott
Flera av lärarna uttrycker en viss frustration över elevernas inställning till kosttillskott. De
menar att eleverna ser dessa som nödvändiga för att vara hälsosamma eller uppnå sina
träningsmål.
De har så att man måste akta sig för något eller behöver köpa någon form av shake och
proteinpulver, de ska ha kosttillskott och grejer för de har läst det någonstans [...] och egentligen
så är det bara ganska enkelt att få i er av allt, alla närings- och energigivande ämnen i lagom
mängd sett de aktiviteter de håller på med så kommer det gå ganska bra. (Lärare D)
Ät riktig mat, vi får i oss så pass mycket proteiner om vi äter riktig mat så vi behöver inte hålla
på med något kretinpulver och sådant där. (Lärare E)

Det flesta nämner inget om varför elever bör undvika kosttillskott eller varför de själva har en
negativ inställning till kosttillskotten. Andra framhåller dock en liknande bild, men poängterar
att kosttillskotten inte är nödvändiga för de allra flesta förutsatt att de inte tränar väldigt
mycket.
Och där är våran hållning också att det behövs inte. Så mycket som dem tränar här så behövs det
inte. Och det är ju egentligen vad all forskning säger också om du inte tränar styrketräng i
princip hela dagar, då kanske du behöver kosttillskott. Men annars så är vår hållning fortfarande
att det inte behövs. Det läskiga är att gymnasieeleverna dem köper både det ena och det andra.
Och dem har ingen koll på vad det är som dem stoppar i sig. (Lärare A)

Här motiveras åsikten i form av att det skall finnas forskning som säger att kosttillskotten
oftast är överflödiga. Dessutom framhålls en anledning till varför detta är viktigt att beröra då
många former av kosttillskott innehåller många ämnen som eleverna kanske inte har koll på,
och själva inte ansvarar för att undersöka ingredienserna närmare.

6.3.2 Att äta på rätt sätt vid rätt tillfällen
Många av lärarna tog även upp aspekter av en god kosthållning som relaterar till
måltidsplanering. Det var lite olika vad de tog upp, några pratade exempelvis om vikten av att
inte hoppa över måltider, särskilt frukost då detta sades var ett vanligt problem för skolelever.
Men i slutändan handlar det oftast att många elever måste lära sig att äta frukost. För att jag tror
nog att många som har liknande bakgrund som mig, som är idrottare, som alltid ätit relativt bra.
Men jag tror nog att man kan glömma att många faktiskt har väldigt, väldigt dåliga vanor. Att
dem tror att det är normalt att inte äta frukost eller att det är helt okej att hoppa över lunchen
eller vad det nu kan vara. Då får man ju börja där i undervisningen. (Lärare B)
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Även vikten av att äta regelbundet berördes med viss motivering.
Men jag kan ändå bli lite såhär gammaldags och känna att på något sätt, för dem flesta, äter man
hyfsat regelbundet så får man nog inte dem här dipparna som dem flesta får. Inte alla då
naturligtvis. Och då kan man ändå kanske få mindre sötsug som gör att man kanske inte äter lika
mycket socker och så. (Lärare E)
Och jag är för en varierad kost och att man äter regelbundet så att kroppen hela tiden vänjer sig
vid när den skall äta på dygnet så att säga. Så att den är mer mottaglig för intaget av föda.
(Lärare B)

Här har vi motiveringar som blodsockernivåernas påverkan av mer eller mindre regelbundna
måltider samt näringsupptag. Dessa är alltså positiva effekter som lärarna eftersträvar som ett
direkt resultat av kosten, men precis som tidigare återkommer vi även här till att eleverna
skall lära sig att äta för den fysiska aktivitetens skull. Dels för att dem skall orka träna, men
dels för att få effekt av träningen.
Att dem ska anpassa sitt intag till träningen. Att man tänker på vad som är viktigt runt träning
och så.. Före och efter. (Lärare C)
Om man tränar mycket eller mer än vanligt, då behöver man ha en högre andel kolhydrater för
att få mer lättillgänglig energi helt enkelt. (Lärare B)

Detta börjar vi se nu som ett återkommande tema när det gäller allt som rör kosten för hälsa;
det handlar ofta om att optimera förutsättningarna för den fysiska aktiviteten då det är denna
som främst leder till en god hälsa enligt lärarna.

6.3.3 Agera motpol till media och myter
Det som lärarna uttryckte starka känslor om var hur det är viktigt att agera som en motpol till
medias framställning av kosthållning för hälsa och andra former av matmyter. Detta behövde
inte nödvändigtvis innebära en extremt negativ inställning till det som sägs, utan att det även
kan handla om att förmedla ett förhållningssätt till all information rörande kosthållning där
man aktivt måste kritiskt granska det som sägs och bilda sig en egen informerad uppfattning
av vad som är riktigt.
Jag tycker faktiskt att det är jätteintressant. För att media eller tidningar ska ju sälja artiklar. Så
att det är ju väldigt mycket fokus på dieter. Och det tycker jag är ett jättebra sätt att utgå ifrån i
diskussionen kring näringslära för att min inställning är att man kan inte säga att; någonting är
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fel och det är förkastligt utan man skall köra på energibalans och en regelbunden kosthållning.
Utan jag tycker att det är kul att fånga upp; Vad är det i en diet som är bra? För att det finns ju
någonting positivt med alla dieter, mer eller mindre. Sedan finns det ju förmodligen en twist då
för att någonting gör ju att man ska gå ner i vikt och det kanske inte alltid är så sunt. Då kan man
istället ta en diskussion med eleverna för att jag vill att dem ska få ett kritiskt förhållningssätt till
kosten och kunna ifrågasätta vad en artikel vill uppnå tillexempel. Samt hur man kan förhålla sig
till det. (lärare B)

Just detta med att det kan finnas ”dolda” aspekter av dessa kosttrender som är mindre bra för
hälsan exemplifieras av en av lärarna i intervjuerna.
Det hoppas på en diet som man kanske får en promilles fakta om den och sedan så kör man den.
Som den här 5:2-dieten, den kommer ju ursprungligen från Vetenskapens värld, där man såg att
man får en cell-kick så att säga. Men nu kom det en för bara några veckor sedan som talade om
att äter du inte frukost så ökar du risken med 27-37 procent att öka stroke- och
hjärtinfarktsrisken. Så jag menar att då knockar ju den, den andra. (Lärare A)

Här pekar läraren på att det kanske finns vissa positiva effekter av en typ av kosthållning, i
detta fall den så kallade ”cell-kicken”, men att de negativa effekterna av att äta mindre
(exempelvis hoppas över frukosten) vissa dagar är värre än de positiva effekterna. Detta är
självklart dennes subjektiva åsikt, men att alla måste få informationen så de kan göra egna
informerade val. Andra lärare var dock mer kritiskt inställda. När vi frågade en av lärarna vad
denne tyckte om de kosttrender som cirkulerar i media och dylikt fick vi följande svar:
Att det är skräp... generellt. Det finns ingen anledning till att jag inte skulle äta två av sju dagar i
veckan för att må bra. Det finns ingen anledning till att jag inte skulle äta pasta och potatis för
att må bra. Det finns en anledning att inte dricka coca-cola, äta kakor och godis och chips varje
dag. (Lärare D)

En orsak som nämns till varför lärarna känner sig negativt inställda till många av dessa
kosttrender är bristen på tillräckligt bra forskning, men framförallt den monetära faktorn.
Det är ju bara ekonomi det handlar om, det är bara pengar. Det är det intrycket som jag får.
(Lärare A)
[...] när det bara är korttidsstudier, ja då vet man inte riktigt hur det påverkar. Då vet man att det
får en snabb effekt men du vet inte vad som händer i längden och när det är riktade studier som
går ut någonstans på att det finns en ekonomisk vinning så är det också just riktade och gjorda
för att få ett visst resultat. (Lärare D)

Det är bland annat det faktum att forskningen ofta riktar in sig på särskilda populationer och
sällan är longitudinella som kritiseras.
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Utöver dessa kosttrender så beskriver lärarna även ett problem med olika matmyter. Detta är
sådant som inte tar plats i media som ett helt koncept, utan helt enkelt är små ”tips” eller
dylikt som det skrivs om i samband med i princip vad som helst. Lärarna pratade bland annat
om sådana myter som att man inte skall äta efter 18:00, eller att man skall undvika frukt för
att det innehåller socker.
[...] en del vill inte äta frukt för då får de i sig fruktsocker och då kan jag börja bli lite rädd. Då
har det gått långt i lobbyn för hur farligt det skulle vara med olika typer av kolhydrater.
Samtidigt som man vill äta fiberberikade saker. Då blir en del förvånade när man säger att; fibrer
är en kolhydrat, hur tänkte ni här? (Lärare D)

Att behandla de kosttrender som publiceras i medierna ansågs inte känsligt av lärarna.
Tvärtom ansåg majoriteten av lärarna som vi intervjuade att det var viktigt att jobba aktivt
med att förmedla kunskaper som låter eleverna bemöta det som sägs och skrivs på ett vettigt
sätt. Detta gjordes dock på olika sätt. Vissa valde att göra detta genom att poängtera att de
traditionella principerna som ”ät rimligt och träna” var korrekta och att bortse från sådant i
media som går ifrån de principerna. Men andra lärare antog en mer analytisk inställning till
kosttrenderna och istället ville förmedla ett analytiskt förhållningssätt till det som skrivs.

6.4 Realisering av kostundervisningen
Undervisningen kring kost och hälsa kan realiseras på olika sätt då det i kursplanen inte ställer
några konkreta krav på hur kunskapen skall tillgodoses eleverna. Det är därmed upp till
lärarna att planera vad de vill att deras elever ska lära sig och hur. Här presenteras de olika
metoder som lärarna sagt att de använder sig av, samt vilket stoff som ingår.

6.4.1 Undervisning genom teorilektioner
En del av de intervjuade berättar om hur de har teorilektioner i kost och hälsa. Antalet
lektioner som faktiskt genomförs är inte alltid helt klart men de siffror som förekommer är en
till två teorilektioner per läsår på högstadiet och likaså för idrott och hälsa 1 på gymnasiet.
Vi har föreläsningar i kost och näringslära då. Vi samlar vi våra klasser i aulan så har vi
föreläsningar och diskussioner kring det här. (Lärare A)
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Så man kan grotta in sig på ett par lektioner och som faktiskt kan göra väldigt stor skillnad. Och
det kan man delvis göra genom att man har tema där man då tillexempel går igenom kost
tillexempel. (Lärare B)
På en sextiominuters lektion så kanske det bara blir teori om man väljer att lägga det där.
(Lärare D)

Ser vi till vilket stoff som undervisas så känns det mesta bekant från lärarnas uttalanden
rörande vad de ansåg var goda kostvanor för hälsan, men det framkommer även några nya
saker. Här väljer några av lärarna att dessutom gå in djupare på vilka funktioner de olika
makronutrienterna har i kroppen, samt mikronutrienternas roll och hur eleverna skall äta för
att få i sig tillräckligt av dessa.
Dels har jag ju ett pass där jag går igenom näringsämnen, och går igenom vad kolhydrater, fett
och proteiner har för funktion. Vitaminer, mineraler, var du hittar dem, hur man får i sig det.
(Lärare D)
Det som vi går igenom där är lite grundläggande kring energibalans, ungefär; vad innebär en
kalori tillexempel. Man kan tillexempel kolla på en innehållsförpackning. Hur mycket energi
innehåller detta? Så att man kan få en ungefärlig uppfattning om hur mycket man bör röra sig
när man har ätit vissa saker och sådär. […] Och sedan det här med vikten av frukost, vad en bra
frukost bör innehålla. Lunch och middag, betydelsen av det. Mellanmål och exempel på vad det
skulle kunna vara och sådant där. (Lärare B)

Som sagt så ser resten bekant ut från tidigare diskussioner där saker som energibalans, vikten
av måltidsplanering och dylikt.
Lärarna behandlar i stor utsträckning området utifrån en idé om att det handlar om ”talad”
kunskap. Alltså att veta vad som utgör god kosthållning och inte nödvändigtvis behöva
praktiskt nyttja kunskapen. Med andra ord så skiljer lärarna på kunskaperna om kost som ses
som teoretiskt från de idrottsliga som betraktas som praktiska kunskaper, något som inte är
helt ovanligt i skolan (Liedman 2002, s. 41 f).

6.4.2 Samtal om kost i samband med praktiska moment
Även om stoffet rörande kost ses som teoretiskt så är det ändå inte den traditionellt teoretiskt
betonade klassrumsundervisningen som nämns som det främsta forumet för att förmedla
kunskaper på området. Utan istället så lyfts integrerad undervisning, där teorin blir ett
komplement till en primärt fysiskt inriktad lektion, fram som det vanligaste sättet för detta.
Dels pratar vi om det inbakat i lektionerna. Så när vi har tillexempel konditionsträningar eller
styrkeövningar så pratar vi om det här med kost helt enkelt. (Lärare A)
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i de flesta grupper har vi en lektion som är på 110 minuter och den kan man ju faktiskt väva in
både teori och praktik i utan att behöva ta bort en hel praktisk lektion för teoripasset. [...] på ett
110 pass så kan du göra något fysiskt först och ta teorin sen. (Lärare D)

Det behöver dock inte alltid handla om inplanerad tid för teoretiska moment och diskussioner
under praktiska moment.
Då kan man diskutera om en elev är låg eller är energifattig liksom. Då kan man ta diskussionen
i stunden. (Lärare B)

I citatet ovan beskriver en lärare hur man genom spontana reaktioner från elever kan öppna
upp för diskussioner angående kost, något som flera lärare också uttrycker.

6.4.3 Ingen undervisning
Även om alla lärare hade synpunkter på vad god kost är och vilka kunskaper eleverna bör ha
på området så införlivades detta inte alltid i undervisningen. I undersökningen var det faktiskt
två lärare som enligt vår bedömning inte kan anses undervisa om kost för hälsa.
Det är mest under det här, lärområdet som heter hälsa och livsstil. Där ska dem göra en
träningsdagbok. Men just nu är det inte så mycket kostsnack i idrotten faktiskt. (Lärare C)

Denna lärare sade ärligt att det i dagsläget inte var något som togs upp i någon större
utsträckning, och att om det togs upp något så var det spontana diskussioner som kunde
uppstå i samband med den praktiska undervisningen.
Den andra läraren beskriver hur kosten kan beröras i samband med en träningsdagbok som
eleverna skall göra.
Men vi har ju en träningsdagbok tillexempel i nian, där vi då väver in det här med mat. [...] Nu
dem senaste åren så har jag dragit bort att vi inte ska ha vad dem skriver upp vad dem har ätit,
utan mer tänka sig i en helhet. (Lärare E)

Vi anser inte att detta kan klassas som undervisning då kostdelen av dagboken inte är en
obligatorisk del i uppgiften. Läraren beskriver att det tidigare var en kost- och träningsdagbok
men att detta togs bort. Nu är det endast en möjlighet för eleverna att analysera en helhet där
kosten kan ingå.
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6.5 Bedömningen och betygsättning av kunskaper
Bedömningen ser ut att vara en relativt svår del när det kommer till kunskaperna om
kosthållning och hälsa. Enligt de intervjuade lärarna konkretiseras det väldigt lite i
styrdokumenten angående vad som skall bedömas rörande kosthållning och hälsa, och därför
är det upp till lärarna att på egen hand avgöra vad det är som ska bedömas. Det är något
delade åsikter kring detta men majoriteten av dessa lärare anser att det är bra att man själv får
avgöra innehållet och hur det ska bedömas.
Nej, egentligen så är dem ju fortfarande väldigt luddiga, styrdokumenten. Men för mig är det
positivt, jag tycker att det är skönt att det inte är så strama. Jag kan välja och vraka lite hur jag
vill tillexempel näringslära eller kostlära då. (Lärare A)
Det är ganska tunt. Kosten och livsstilens betydelse för hälsan står med om jag kommer ihåg
formulering rätt. (Lärare D)
Jag tittade igenom det här som hastigast igår och står det så mycket? Står det inte att eleverna
ska känna till sambandet mellan kost och hälsa bara? Man går inte in djupare än så.
Ja, och det kan man ju brodera ut hur mycket eller hur lite man vill. (Lärare C)

Lärarna beskriver även att undervisningen av kosthållning endast är en liten del av det större
området hälsa och livsstil där det vävs in som en del av ett större betygsområde.
På den här arbetsplatsen så har vi olika teman och kompendier kopplade till det. Och då ligger...
Nu ska vi se... Vi gjorde om dem här kompendierna... Och då ligger kosten under hälsoblocket.
(Lärare B)
Det är mest under det här, lärområdet som heter hälsa och livsstil. (Lärare C)
Det går inte att säga att någonting är en viss procent av betyget, utan det är de sammantagna
kunskaperna ifrån kunskapskriterierna som sen vägs ihop till ett betyg. (Lärare D)

Kostens roll i idrottsämnet verkar enligt lärarna vara tolkningsbart och en del av en större
helhet för att kunna sätta ett betyg i ämnet idrott och hälsa. Eftersom ämnet är så pass öppet
för tolkning används flera olika metoder för att examinera kunskaperna av kosthållning bland
de intervjuade lärarna.

6.5.1 Examinationsformer
Då lärarna anser att det är upp till dem själva att avgöra vad det är som ska bedömas så blir
examinationsformerna för bedömningen särpräglade mellan flera av dem. Det är alltifrån
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prov och reflektionsuppgifter till diskussioner i samband med undervisningen och i samarbete
med andra ämnen och lärare.
Oftast brukar det ju då vara en uppgift kopplat till det och då försöker vi göra den så levande
som möjligt så att det inte är någon faktaupprapning. Utan att dem själva ska reflektera kring det
här. […] Men samtidigt så måste dem ha vissa baskunskaper för att kunna analysera sig själva
och hur dem äter under en vecka. (Lärare A)
Jag har gjort det väldigt lätt för mig hittills. Jag har haft prov. Men för att dem ska kunna
omsätta dem kunskaperna som dem har fått så har jag kanske gett dem lite olika ”case” helt
enkel. (Lärare B)
Så att både förhör för att rent se grunder och att man kan de här lite svårare sakerna kopplade till
varandra, men även då i de mer reflekterande uppgifterna kunna koppla det till sin egen hälsa
och livsstil. (Lärare D)

Alla lärare undervisade dock inte om kost inom ramen för sin undervisning. En av lärarna
beskrev tidigare hur denne tar i beaktning deras kunskaper på området förutsatt att de valde
att själva visa dem i samband med träningsdagboken. Den andra läraren som ej undervisade
om kost beskriver hur denne utgår från att eleverna tillgodosett sig kunskaper på området från
ett annat ämne och sätter ett betyg utifrån det som visats där.
Dels så tror jag nog att när vi har diskuterat kring hur vi ska lägga upp det här så har vi tänkt att
dem i alla fall får det där ifrån hemkunskapen. Dem få kunskapen därifrån. […] Fast det kan
man kanske göra egentligen? Jag vet inte. Kan jag lita, på om jag vill ha reda på vad en elev kan
om kost, kan jag stämma av det med en annan lärare som måste ha samma skicklighet som mig
att bedöma? (Lärare C)

Det är alltså inte ett ämnesöverskridande samarbete som beskrivs, utan en annan lärares
åsikter om elevernas kunskaper på ett område som nyttjas för bedömning. Vi förvånades över
att inga samarbeten beskrevs i samband med våra intervjuer, men det kom upp i samtalen som
ett intresse för framtida projekt och att dettas skulle kunna ge bättre möjligheter till
bedömningar framöver. Dessa var dock endast uttalade på högstadienivå vilket kan förstås då
situationen är annorlunda vid undervisning på gymnasiet.

6.5.2 Betygssättning
När det kommer till betygsättningen upprepar sig de intervjuade lärarna och menar att betyget
av kosthållning endast är en mindre del av betyget i ämnet idrott och hälsa som helhet. Många
av lärarna poängterar dock att kostdelen är lika viktig som alla andra delar som vägs in för ett
betyg i ämnet idrott och hälsa. Dessa smådelar summeras ihop och skulle det vara så att
eleven inte klarar av kostdelen påverkas betygen negativt.
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Alla delar är lika viktiga men i det stora resonerande så kommer de resonera kring kosten också
för att se om de är på de olika betygsnivåerna. […] Men det är klart, kan du ingenting och kan
inte se kostens betydelse, då har du ju liksom inte nått upp till kunskapskrav över E inom
livsstilens betydelse för hälsan, om du inte ser att kosten är med där. (Lärare D)
Det är jättesvårt att ta enskilda delar. Det är ett sammantaget… men absolut det måste finnas
där. Alla delar är lika viktiga men i det stora resonerande så kommer de resonera kring kosten
också för att se om de är på de olika betygsnivåerna. (Lärare E)
Men skulle vi ha en situation där eleven presterar väldigt högt och väldigt bra, resonerar väldigt
bra. Men av någon anledning inte klarar av kostläran och inte kan förklara grundläggande hur
kosten ser ut, då får jag ju gå tillbaka till kursplanen och se vilken nivå eleven ligger på. Och
ligger den på ett C och resten är A, då kan han inte få mer än ett B. (Lärare B)

Flera av de intervjuade lärarna beskriver hur de upplever att det är små skillnader som spelar
in mellan de olika betygsnivåerna och att det är upp till dem själva att avgöra vad som skiljer
mellan dessa betygsnivåer.
För kunskapskraven ser ju nästan identiska ut för E, C, och A, med tilläggen att det är med viss
säkerhet, eller diskuterar översiktligt på E, utförligt på C, utförligt och nyanserat på A. (Lärare
D)
Då är det ju egentligen upp till mig som lärare att bedöma vad; att utförligt, nyanserat kunna
beskriva livsstilens betydelse för hälsan. (Lärare B)

Lärarna är överens om att området kost för hälsan är en väldigt liten del sett till det slutgiltiga
betyget, men att det absolut påverkar vad slutbetyget blir. Detta är resultatet av den nya
betygsskalan och således är det svårt att göra några utlåtanden kring huruvida detta är hur
lärarna skulle vilja betygsätta. Det vi kan säga är att lärarna ser sig själva som den avgörande
faktorn rörande vad som utgör ett visst betyg då styrdokumenten enligt dem inte stipulerar
särskilt tydligt vad som utgör ett visst betyg.

7. Analys
I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare
forskning.
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7.1 En holistisk syn på hälsa
I hög grad beskrev de intervjuade lärarna hur hälsa är en individs egenupplevda känsla av att
må bra. Dessutom menade en majoritet av lärarna att det bästa sättet att uppnå denna typ av
hälsa är genom fysisk aktivitet. Denna fysiska aktivitet menar lärarna bidrar till en
egenupplevd känsla av att må bra genom att underlätta de fysiska hinder som finns i vardagen,
samt genom en direkt känsla av att må bra av den fysiska aktiviteten i sig. Detta fokus på den
enskilda individens egenupplevda hälsa genom förmåga till handling kan tydligt kopplas till
det holistiska synsättet på hälsa (Nordenfelt 1995, s. 11 ff).
Detta strider alltså emot den tolkning som Thedin Jakobsson (2005, s. 59 f) gör i sin
undersökning av lärarnas syn på hälsa. Hon beskriver istället att det framkommer en
fysiologisk och medicinsk syn på hälsa i skolverksamheten.

7.2 Uppväxt och utbildning präglar transformeringen av läroplanen
Sammantaget beskriver lärarna en liknande bild av vad de anser utgör en sund kosthållning.
Begrepp som ”tallriksmodellen”, ”energibalans”, och ”mindre godis och läsk” var vanligt
förekommande och liknar många av de riktlinjer som är specifika för livsmedelsverkets
rekommendationer. Dock beskriver flera lärare hur dessa tankar om vad som utgör en sund
kost för hälsan är främst erhållits från föräldrar och uppväxtförhållanden. Detta är det som
sedan präglar innehållet i deras undervisning. Transformeringen av läroplanen sker således
med tydligt lärarfokus då dessa egna erfarenheter blir utgångspunkten för lärarnas tolkningar
av läroplanens kostbegrepp. Lärarna beskriver dock att deras utbildning har varit bristande på
området, något som alltså begränsar den potentiella repertoaren. (Linde 2006, s. 49 ff)
Att lärarna anser sig ha fått otillräcklig kunskap på området genom sin utbildning är något de
ej själva rår över. Detta är alltså en ramfaktor som får stor påverkan på utformningen av
undervisningen och elevernas lärande. (Lundvall & Meckbach 2008, s. 348).

7.3 Elevgruppernas påverkan vid realiseringen av läroplanen
Som helhet var undervisningen om kosthållning i hälsosyfte inget som tog någon större plats i
undervisningen, och bland högstadielärarna förekom det ingen konkret undervisning alls om
kost. Denna bild som uppstår ur våra resultat återspeglar Skolinspektionens (2010, 2012)
resultat från deras undersökningar.
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Det faktum att undervisningen om kost för hälsan var frånvarande på högstadiet men bedrevs
på gymnasiet pekar på elevgruppen själva kan vara en ramfaktor som påverkar realiseringen
av läroplanen. Deras föreställningar av vilket stoff som traditionellt undervisats, kan påverka
realiseringen av läroplanen (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 98 f).
Lärarna på gymnasiet bedrev undervisningen om kosthållning genom såväl traditionella
teorilektioner som integrerat i den fysiskt betonade undervisningen i form av samtal. Detta
sätt att länka samman kost, hälsa, och fysisk aktivitet kan kopplas till Antonovskys (2005, s.
17) teori om hur hälsa uppnås genom en känsla av sammanhang.
Sammanfattningsvis kan vi gå tillbaka till det som Linde (2006, s. 65) skriver om
realiseringen av läroplanen. Han beskriver hur realiseringen denna starkt präglas av
kommunikationen och aktiviteten, och hur elevgruppen är den ramfaktor som främst påverkar
dessa aspekter. Detta återspeglas här där skillnader uppstår mellan elevgrupper på högstadiet
och gymnasiet.

7.4 Bedömning
Eftersom

endast

de

intervjuade

gymnasielärarna

arbetade

konkret

med

olika

examinationsformer är det dessa som berörs här. Sett till vilka kunskapsformer de olika
examinationsformerna ämnar undersöka tycker vi oss se hur lärarnas stofforganisation präglas
av både fokus på elevernas förmåga att tillgodogöra sig stoffet, samt deras personliga
utveckling. Detta kan kopplas till flera av Bernsteins koder för stofforganisation, nämligen
”competence code” och ”performance code” (Linde 2006, s. 38 ff). De skriftliga proven
beskrivs som ett enkelt sätt att undersöka hur väl eleverna tillgodogjort sig de basala
faktakunskaperna som krävs (performance code) och sedan används mer övergripande
examinationsformer som uppsatser eller dagböcker som redskap för att avgöra hur eleverna
använder dessa för att analysera sin egen situation och möjliggöra en personlig tillväxt
(competence code).
Lärarna beskriver hur betygsnivåernas skillnader är svåra att urskilja och att läggs stort ansvar
på dem själva att avgöra vad som skiljer betygen åt. Vi återkommer således till hur
utbildningen blir en väsentlig ramfaktor att ta hänsyn till i samband med lärarnas
yrkesutövande.
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8. Diskussion
Avslutningsvis kommer vi nu att delge er våra resonemang kring studiens resultat utifrån den
analys som skett här ovan. Detta i syfte att försöka ge en förklaring till de resultat som
framkommit, samt faktorer som kan ha påverkat studiens resultat.

8.1 Lärargrupper
Det är möjligt att skillnaderna mellan den syn på hälsa som framkommer i vår studie jämfört
med Thedin Jakobssons (2005, s 59 f) kan bero på faktorer som berör utformningen av vår
undersökning. Vi har ett mindre urval än henne samt att tolkningarna av resultaten kan skilja
sig åt. Men vi undrar om det inte är möjligt att det kan ha skett en förändring i synen på hälsa
bland lärarna sedan hennes studie genomfördes. Dessa studier har gjorts i samband med olika
styrdokument, hennes i samband med styrdokumenten från 1994 och vår i samband med dem
från 2011. Det var först 1994 som styrdokumenten fick en mer holistisk inriktning i samband
med större fokus på sambandet mellan livsstil, livsmiljö, och livskvalitet (Thedin Jakobsson
2005, s. 9). Det är allmänt vedertaget att det tar tid för styrdokument att faktiskt
implementeras i verksamheten och ett mått som brukar anges är att tidigare styrdokument
verkligen implementeras fullt ut först när nästa styrdokument kommer ut. Om detta skulle
vara fallet kan det förklara denna mer holistiskt präglade hälsosyn i verksamheten idag.
Trots denna skillnad i hälsosyn känner vi igen oss i de grupperingar som Thedin Jakobsson
(2007, s. 179 f.) beskriver rörande hur lärarna resonerar kring hälsa, och känner att vi kan
göra en liknande indelning rörande hur de behandlar området kost för hälsan. Vi skulle vilja
placera samtliga lärare i den gruppen som främst ser arbetet mot hälsa som de fysiska
aktiviteterna man genomför i ämnet, och att det är genom denna fysiska aktivitet på
lektionerna och på fritiden som hälsa uppnås. Kosten var främst ett medel för att klara av att
vara fysiskt aktiv och det är utifrån hur lärarna förmedlar denna koppling som de kan delas in
de resterande undergrupperna:


Lärarna som ser kunskaperna om kost som något teoretiskt som lärs ut genom
traditionell klassrumsundervisning där man läser om och diskuterar. Kunskaperna
examineras med prov.
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Kunskaperna om kost förmedlas genom att sätta dem i samband med den fysiska
aktiviteten och presentera dessa i ett mer praktiskt sammanhang.



Att förmedla kunskaperna om kostens betydelse för hälsan överlåts till lärarna i andra
ämnen. Istället kan man tänka sig att integrera detta det egna ämnet genom temadagar
eller ämnesöverskridande uppgifter.

Lärarna i denna studie utgick alltså från liknande grundfilosofier men arbetade utifrån dessa
på olika sätt för att förmedla denna. I dagsläget förmedlas alltså liknande tankar och idéer om
kosthållning och hälsa vilket får anses stämma väl överens med styrdokumentens riktlinjer om
en likvärdig utbildning för alla. Vi frågar oss dock vilka risker som finns i framtiden. Vår
analys av situationen pekar på lärarnas uppväxt och hemförhållanden som den främsta faktorn
för vad de uppfattar utgör kost för hälsa. Vi skulle vilja påstå att dagens samhälle präglas av
en mer splittrad syn på vad som utgör en god kosthållning, vilket också innebär att de som
växer upp idag troligtvis kommer att växa upp med en större bredd av åsikter rörande vad som
utgör god kost, något som i framtiden alltså skulle innebära en större variation i vad som
undervisas på området vilket skulle innebära en ojämlik utbildning för eleverna. Detta skulle
möjligen kunna förhindras om lärarutbildningen gav lärarna liknande värderingar att arbeta
utifrån. Dessutom tror vi att detta skulle kunna minska en del av den oro som vi upplevde hos
lärarna när det kom till att undervisa om kost.

8.2 Begränsning av undervisningstid
Liksom det resultat som framkommer i Skolinspektionens (2010, 2012) kartläggningar ser
även vi att undervisningen om kost för hälsan inte är något moment i undervisningen som ges
särskilt mycket det, något som även flera av lärarna själva anmärker på. Störst var problemet
på högstadiet där undervisningen av goda kostvanor var så gott som obefintligt.
Ramfaktorteorin skulle kunna förklara hur eleverna kan vara en av de främsta orsakerna till
den uteblivna undervisningen på högstadiet. Deras ålder och föreställningar om ämnets
innehåll kan försvåra och göra att ämnet blir känsligt för lärarna att undervisa på ett för
lärarna tillfredsställande sätt. Lärarna uttryckte nämligen oro över att misstolkas och då
kosten kan vara känsligt kunde detta leda till att man inte behandlade ämnet så djupt som de
kanske ville.
För gymnasiet har vi ingen tydlig bild av varför det undervisas i den mån det nu görs. Lärarna
uttryckte inte några särskilda faktorer som påverkar mängden undervisning om kost. Men vi
tror att man bör ha i åtanke den begränsade tid som finns till förfogande på gymnasiet för
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undervisning. Endast Idrott och hälsa 1 är obligatorisk och det är flera områden som ska
behandlas inom ramen för de 100 poäng som kursen infattar. Med den syn på hälsa som
lärarna förmedlade där fysisk aktivitet är det som främst främjar hälsa är det således inte
orimligt att anta att det är ett medvetet val att premiera just den fysiska aktiviteten i
undervisningen.

8.3 Bedömningsproblematik
Det är svårt för oss att säga något konkret om bedömningen. Hur lärarna väljer att arbeta med
bedömningen får ses som ett val som ingår inom ramen för deras profession och beroende på
vilka teorier rörande kost och hälsa man utgår från finns det således rimligen flera sätt att
arbeta med bedömning. Men det som vi reagerar på är hur bedömningen skall kunna bli
rättvis om den problematik som vi funnit på högstadiet i dessa fall återfinns på andra håll. Då
kost för hälsan inte undervisades specifikt blir det problem när lärarna skall se till om
eleverna har tillgodosett sig dessa kunskaper. Kan vi förvänta oss att de lär sig något vi inte
undervisat? En lärare förlitade sig på att det gick att göra en bedömning utifrån vad
hemkunskapsläraren ansåg att eleverna kunde. Frågan är då hur denna lärare kan bedöma det
helhetsperspektiv som återfinns i ämnet idrott och hälsa där sambandet mellan kost, hälsa, och
fysisk aktivitet är viktigt. Detta är i slutändan dock inte en fråga vi kan besvara utan får ses
som en tankeställare med utrymme för vidare studier i framtiden.
Ser vi till hur stor del av ett slutgiltigt betyg detta moment är så återkommer den bild av att
undervisningen om kost för hälsan inte ges särskilt mycket plats. Även om lärarna påpekar att
detta är en del som påverkar ett slutgiltigt betyg så betonar de samtidigt att det endast vägs in i
samband med flera andra faktorer och således inte blir totalt avgörande. Detta skulle möjligen
kunna bero på det faktum att undervisningen på området sker i väldigt liten utsträckning och
att det således kan saknas tillräckligt med bedömningstillfällen att gå på.

8.4 Konklusion
Vi tycker oss se en övergång till ett mer holistiskt synsätt på hälsa bland lärarna. Samtidigt ser
vi fortfarande samma fokus på fysisk aktivitet i syfte att främja hälsa som Thedin Jakobsson
(2007, s. 179-178) ger uttryck för i sin studie. Vi ser inte heller några markanta förbättringar i
det utrymme som ämnet kost för hälsan får i undervisningen gentemot Skolinspektionens
resultat (2010, 2012). De faktorer som vi tycker oss se påverka detta är dels elevernas
föreställningar av ämnet samt en oro hos lärarna för hur pass mottagliga de är i lägre åldrar
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för att prata om kost. Utöver detta har vi sett hur stor påverkan lärarnas uppväxt har på
stoffurvalet i ämnet då det saknas formell utbildning om kost, nutrition, och dylikt.
Vi skulle därför vilja föreslå en eventuell lösning på problemet som går i linje med de förslag
Skolinspektion (2010, 2012) lade fram, nämligen tillgång till mer ämnesinriktad
kompetensutveckling. Vi skulle dock även vilja se en utveckling av utbildningen på
lärarutbildningen så att även denna innehåller en mer ämnesinriktad utbildning om
kosthållning och dess betydelse för hälsan. Dessutom skulle den kunna innehålla moment som
direkt behandlar de pedagogiska aspekterna av att undervisa om detta. Således skulle det
förhoppningsvis förbättra möjligheterna att arbeta med frågor rörande kost oavsett elevernas
ålder. Elevernas föreställningar om ämnet kommer aldrig förändras om vi undviker att
undervisa och detta kanske kan bli ett steg i rätt riktning.
I viss mån uttryckte lärarna åsikter rörande styrdokumentens tydlighet vad gällande betyg och
innehåll när det kommer till undervisningen om kost. Även om det rimligen ingår i lärarnas
profession att tyda dessa dokument så kan det vara svårt att ställa dessa krav om
lärarutbildningen i vissa avseenden är bristande. Således är vi även beredda att hålla med
Thedin Jakobsson (2007, s. 179) om att det skulle kunna vara gynnsamt med tydligare
riktlinjer och verktyg för hur lärarna kan arbeta med detta stoff i form av enklare åtgärder
eller tillägg i styrdokumenten.
Liksom oss själva uttrycker lärarna i intervjuerna att det finns gott om utrymme till
förbättringar i undervisningen om kost för hälsa, och med en sådan inställning tror vi att det
finns goda förutsättningar att få dessa förbättringar till stånd.
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Bilaga 1
Litteratursökning

Syfte och frågeställningar:
Syftet med denna studie var att undersöka svenska lärares syn på undervisning av
kosthållning i hälsosyfte i ämnet idrott och hälsa och hur de applicerar denna i
undervisningen.
Frågeställningar:




Vad har lärare i ämnet Idrott och hälsa för åsikter om undervisning av kosthållning i
syfte att utbilda elever i hälsofrågor?
Hur undervisar lärare i ämnet Idrott och hälsa om kosthållning i ett hälsoperspektiv?
Hur bedömmer och betygsätter lärare i ämnet Idrott och hälsa elevernas kunskaper i
kosthållning och hälsa.

Vilka sökord har du använt?
Physical education, overweight, obesity, prevalence, nutrition, nutrition education, health,
school, education, children, youth, Sweden, swedes.
Idrott och hälsa, idrott, hälsa, övervikt, fetma, förekomst, nutrition, kost, skola, undervisning,
utbildning, Sverige, svenskar

Var har du sökt?
Ebsco, PubMed, DiVA, Google, Google Scholar, Statistiska centralbyrån.

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.
Ebsco: Education, Health, Sweden
Ebsco: Overweight, Obesity, Sweden
Ebsco: Overweight, Obesity, Swedes
Pubmed: Overweight, Obesity, Prevalence, youth
Ebsco: Nutrtion, Health, Education
DiVA: Idrott och hälsa, Undervisning
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Kommentarer

Det finns en uppsjö av forskning som behandlar riskfaktorer vid övervikt och fetma, samt
förekomsten av dessa och orsaker till övervikt och fetma. Egentligen är det inte svårt att hitta
något som berör vikten av utbildning i samband med att förebygga ohälsosamma livsstilar av
olika slag. Det har däremot varit svårare att hitta konkreta studier (av tillräckligt hög standard)
på varför denna undervisning blivit lidande.
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Bilaga 2
Intervjuunderlag

Inledning: Bakgrund i yrket och tidigare utbildning

Ämnesområde 1: Övergripande syn på ämnet idrott och hälsa



Huvudsakliga mål med idrottsundervisningen.
Hur dessa mål tar sig uttryck i planeringen av undervisningen.

Ämnesområde 2: Syn på kost och hälsa, samt kursplanen?




Vad är ”hälsa” och kostens roll för denna.
Kost och hälsa i media.
Kost och hälsa i kursplanen.

Ämnesområde 3: Vad undervisas och varför?


Undervisning i kost och hälsa – hur mycket och i vilken form?

Ämnesområde 4: Bedömning


Bedömning i ämnen som rör kost och hälsa.
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Bilaga 3
Intervjumall

Inledning: Bakgrund i yrket och tidigare utbildning





Hur länge har du arbetat som lärare?
Vilka åldrar har du undervisat tidigare?
Undervisar du i något annat ämne än idrott och hälsa?
Vilken/vilka utbildning(ar) har du gått, och när var detta?
o Några former av fortbildningar?
o Har det under denna/dessa pratats något om kost/nutrition? 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?
o Är det den bild du alltid har haft eller har den förändrats under tiden du arbetat?
 Vad grundas din bild av ämnets mål på?
 Finns det någon händelse som orsakat denna ändrade syn?
Med bakgrund mot det huvudsakliga målet med undervisningen, finns det några moment
som premieras/ges mer tid i din planering?
o Är detta hur din ideala planering ser ut eller önskar du att du kunde göra det
annorlunda?

Ämnesområde 2: Syn på kost och hälsa, samt kursplanen?








Hur skulle du beskriva vad ”hälsa” är för något?
Vilken roll anser du att kosthållning/nutrition har i ämnet ”hälsa”?
o (Tycker du att det är viktigt att prata med eleverna om kost/nutrition i syfte att
förmedla kunskaper om god hälsa?)
Hur ser du på den bild av kost och hälsa som målas upp i media?
Vad anser du är god kosthållning för hälsa och/eller prestation?
o Vad grundar sig denna syn av god kosthållning på, tidigare studier, egna erfarenheter
eller annat?
Vad har du för åsikter kring det som skrivs rörande kost och hälsa i kursplanen?
o Om du fick ändra något, vad skulle det i sådana fall vara?

Ämnesområde 3: Vad undervisas och varför?


Hur kommer din syn på kost och hälsa i uttryck i din undervisning?
o Mer konkret, vad är det som undervisas rörande kosthållning, vilken kunskap delges
eleverna och vilka kopplingar görs till hälsa/prestation?
 Hur undervisas detta, är det teori, praktiskt eller på annat vis?
 Berör ni medias skildring av kost och hälsa?
 Hur stor del av undervisningen ägnas åt detta ämne?
 Försvåras undervisningen av elevernas syn på ämnet som lekfullt, praktiskt
eller dylikt?
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o

 Finns det några ämnesöverskridande samarbeten?
Finns det några specifika orsaker till att du väljer att inte undervisa om kosthållning?
 Är det något som tas upp inom ramen för andra ämnen i sådana fall?

Ämnesområde 4: Bedömning




Hur arbetar du med bedömning av kunskaperna på området kost och hälsa?
o Vilka kunskaper är det rent konkret som eleverna skall uppvisa?
o Hur stor del av ett betyg motsvarar kunskaperna?
o Finns det närliggande faktorer som vägs in i bedömningen?
Hur går du tillväga för att bedöma elevernas kunskaper i kost och hälsa om inga
undervisningsmoment berör området?
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