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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förstårelse för hur lärare inom det obligatoriska 

skolväsendet undervisar om kost inom ramen för Idrott och hälsa. Kost innefattas i det bredare 

hälsobegreppet, ett begrepp som det inte finns en entydlig definition av och som många lärare 

upplever som otydligt. Kost förekommer bara en gång i kursplanen för Idrott och hälsa vilket 

kan ha att göra med vår målstyrda skola där innehållsval lämnas till enskilda lärare.Vi har därför 

valt att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa undervisar om kost, vilka metodval de gör, hur 

undervisning tar sig uttryck, vad de rekommenderar eleverna att äta samt hur undervisningen 

förhåller sig till Livsmedelsverkets rekommendationer. För att ge uppsatsen en djupare dimension 

har vi valt att knyta an en genusteori och undersöka om det förekommer skillnader mellan genus i 

ovan ställda frågeställningar.  

 

Vi genomförde en kvantitativ enkätstudie över internet där vi valde att skicka ut enkäter till fler 

än 500 lärare på högstadiet. Vi fick svar från över 120 stycken och resultatet visat att i snitt 9 av 

10 lärare undervisar om kost och att de väljer att göra det i anknytning till praktiska och teoretiska 

lektioner. När det sker under teoripass så är det genom traditionell förmedlingspedagog. Två av 

tre lärare väljer att lägga ner mellan 1-6 timmar på kostundervisningen under ett läsår och 

vanligast är det att använda traditionella läromedel.  

 

Kostundervisningen knöts vanligtvis an till kostrekommendationer eller kost i samband med 

träning. De flesta rekommenderade eleverna att äta enligt Tallriksmodellen, en modell som 

bygger på att man ska äta allsidigt i rätt mängd. Allsidighet och variation var också ledordet när 

informanterna beskrev mer specifikt hur de rekommenderade eleverna att äta. Undervisningen 

förhöll sig därför inte helt efter vad Livsmedelsverket rekommenderar för bra kost, men mycket 

finns ändå med indirekt i Tallriksmodellen som informanterna anammat.  

 

Det finns skillnader mellan genus, men det är svårt att dra några större slutsatser om skillnader då 

vi har haft ett begränsat urval av informanter. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att fler 

kvinnor än män väljer att inte undervisa om kost, men att de kvinnor som undervisar om kost gör 

det i större utsträckning per läsår.   

 

Nyckelord: Kost, Hälsa, Genus, Undervisning, Rekommendationer, SNR 
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1. Inledning 

För några dagar sedan kunde vi läsa i Uppsala Nya Tidning att nationella rapporter vittnar om en 

undermålig hälsoundervisning i skolan. Enligt skolinspektionen beror detta på att många lärare i 

Idrott och hälsa tolkar hälsa utifrån ett fysiskt perspektiv, att fysisk aktivitet leder till god hälsa 

bland eleverna.1 Hälsobiten i Idrott och hälsa är dock större och bredare, något som inte kommer 

till uttryck i undervisningen. För att råda bot på detta införs hårdare krav på lektionsinnehåll i nya 

skolreformen som< tas i bruk under hösten. Förhoppningen är att undervisningen i Idrott och 

hälsa ska bli mer mångsidig, vilket den enligt Skolverkets undervisningsråd Niclas Westin inte är 

idag.2  

 

Att hälsa får ett tydligare syfte i nya skolreformen kan behövas idag när hälsa, kost och fysisk 

aktivitet är mer aktuellt än någonsin. Det är ett svårdefinierat begrepp och det kan vara svårt att 

veta hur man ska förhålla sig till det samt vilka delar det egentligen innehåller. Kost och vad vi 

stoppar i oss är ett av människans mest grundläggande behov, men ändå bedrivs det en bristande 

hälsoundervisning i skolan. Att lära sig mer om kost och vad kroppen behöver borde därför vara 

ett mycket viktigare inslag i skolan. Framförallt i en tid där vi blir överösta med information från 

alla håll och kanter om vad vi borde äta och inte äta. Det är inte lätt att sålla i detta snabba 

informationsflöde utan några förkunskaper eller redskap att ifrågasätta och ställa sig kritiskt till 

informationen.  

 

Skolan har därför ett stort ansvar att utbilda Sveriges ungdomar i dessa viktiga frågor då kosten 

har en stor betydelse för en god hälsa och välmående. Men frågan är hur lärare egentligen 

undervisar om kost? Och hur ska skolan kunna stå emot trycket och nå fram till Sveriges unga 

när andra mediala uttrycksformer bombarderar dem med information från alla håll och kanter. 

Det krävs duktiga pedagoger som kan nå ut till ungdomarna och få dem medvetna om kostens 

betydelse för den egna hälsan. Det är i ungdomsåren våra framtida ungdomar skapar sig ett 

förhållande till kost, ett förhållande som kommer följa dem resten av livet.  

 

                                                 
1Skolinspektionen 2010, s. 5 i Jansson www.unt.se [http://www.unt.se/uppsala/hardare-krav-pa-

skolidrotten-1332870.aspx]. 
2 Jansson, www.unt.se [http://www.unt.se/uppsala/hardare-krav-pa-skolidrotten-1332870.aspx]. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden har vi valt att belysa vad Svenska Näringsrekommendationer innebär och vad 

skolans styrdokument säger om kost- och hälsobegreppen i undervisningen. Detta för att ge 

läsaren en ökad förståelse för vad skolan skriver om hälso- och kostundervisning och vad 

Livsmedelsverket anser vara en god kost för att må bra.  

2.1 Svenska näringsrekommendationer 

År 2005 utkom den fjärde upplagan av Svenska Näringsrekommendationer (SNR). Den är 

huvudsaklingen baserad på den fjärde upplagan av Nordiska Närningsrekommendationer (NNR) 

från 2004. NNR är framtagen av Nordiska arbetsgruppen för kost- och näringsfrågor inom 

Ämbetsmannakommittén för livsmedel (ÄK-livs) och den blev samma år godkänd av de nordiska 

samarbetsministrarna. NNR är utarbetad och anpassad till människors matvanor och 

hälsoförhållande i Norden. I motsats mot NRR är SNR utökad och innehåller också riktlinjer för 

måltids-ordning och kostvariation. SNR är fastslagen av Livsmedelsverkets styrelse efter kontroll 

av Livsmedelsverkets expertgrupper.3  

 

Svenska näringsrekommendationer syftar till att ge rekommendationer för vilka näringsämnen vi 

behöver få i oss för att fastslå en god hälsa. Rekommendationer för varje näringsämne har tagits 

fram med utgångspunkt i aktuell forskning och ligger till grund för vilken kosthållning som 

rekommenderas för en generell god hälsa. SNR är framtagen och gäller friska människor och 

rekommendationerna ska täcka människans basala näringsbehov och tillgodose individers tillväxt 

och funktion. De ska också minska risken för sjukdomar relaterade till kosthållning. 

Näringsrekommendationerna ska inte se som näringsbehov över en måltid utan ska ses som 

rekommendationer över en längre period, till exempel en vecka.4  

 

SNR är framtagna för att användas och Livsmedelsverket anser att de kan användas som riktlinjer 

för följande: planering av kost, underlag för undervisning om kost, underlag för livsmedels- och 

nutritionspolitik samt utgångspunkt för värdering av vad som är ett bra kostintag. SNR har bland 

annat använts vid utformningen av riktlinjer för skolluncher och utformningen av den nationella 

                                                 
3 Livsmedelsverket, 2005, s. 3, 16.  
4 Livsmedelsverket, 2005, s. 3, 19.  
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handlingsplanen för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet hos befolkningen som togs fram av 

Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut 2004-2005.5  

 

Mer konkret så fastslår SNR intag- och fördelning av energigivande näringsämnen, det vill säga 

hur mycket protein, kolhydrater, kostfiber och fett vi ska få i oss varje dag, men också hur mycket 

vitaminer och mineraler som behövs för att täcka kroppens basala behov. Förutom 

näringsrekommendationerna så innehåller SNR råd om fysisk aktivitet för att minska risken för 

livsstilsrelaterade sjukdomar, rekommendationer för salt och alkoholintag. 6   

 

Livsmedelsverket har för enkelhetens skull tagit fram fem enkla råd som ska täcka in alla deras 

rekommendationer om kost: 

 

- Äta minst 500g frukt och grönt per dag 

- Försöka att alltid välja fullkorn när alternativet finns 

- Prioritera nyckelhålsmärkta varor 

- Äta fisk minst 3 gånger i veckan 

- Att vid matlagning använda sig utav flytande margarin eller olja 

Livsmedelsverket påtalar också att om man ska tillgodose kroppens näringsbehov så finns det 

inte mycket utrymme för tomma kalorier så som godis, snacks, läsk och olika bakverk som idag 

överkonsumeras. Livsmedelsverket har också valt att konkretisera kostråden genom att använda 

sig utav något de kallar för matcirkeln och tallriksmodellen. De ska ses som hjälpmedel i att få i 

sig alla de essentiella livsmedlen i rätt proportioner. Tallriksmodellen visar endast proportionerna 

mellan de tre olika delarna: potatis, ris och pasta, grönssaker, frukt och rotfrukter samt kött, fisk, 

ägg eller baljväxter. Den uppger inte hur mycket av varje del en individ ska äta utan det styrs av 

energibehovet. Matcirkeln består av sju livsmedelsgruppen. Tanken är att om man äter lite av 

varje grupp varje dag så tillgodogör man sitt behov av olika näringsämnen. Grupperna är: frukt 

och bär, grönsaker, potatis och rotfrukter, matfett, mjölk och ost, kött, fisk och ägg samt bröd, 

flingor, gryn, pasta och ris.7  

 

                                                 
5 Livsmedelsverket, 2005, s. 4, 19.  
6 Livsmedelsverket, 2005, s. 4.  
7 Livsmedelsverket, [http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/], 
[http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen], 
[http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Matcirkeln/], 
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År 2011 sker det en översyn av Nordiska Näringsrekommendationer och det görs för att 

rekommendationerna ska täcka in nya rön på näringsområdet. Översynen sker bland annat inom 

följande områden: fett, kolhydrater, protein, alkohol. Den planeras att vara klar och ska 

presenteras i juni 2012.8 

2.2 Styrdokument 

I denna del ska vi presentera vad skolans styrdokument säger om kost och kostrelaterad 

undervisning. Med skolans styrdokument utgår vi från Läroplanerna för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo94) och vad tillhörande kursplan för Idrott och Hälsa säger. 

 

I kursplanen för Idrott och Hälsa står det att eleverna vid slutet av det nionde skolåret ska ha 

uppnått följande mål: 

 

– ”förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang,”9 

 

Det är den enda skarpa formuleringen om kost i hela kursplanen för Idrott och Hälsa. Istället 

intar kursplanen en bredare hållning till begreppet hälsa, dess tillhörande begrepp och vad det 

innebär för det egna välbefinnandet och livslånga lärandet. Exempel där hälsa omnämns och 

andra formuleringar som kan tolkas och relateras till kost är följande: 

 

– ”utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,”10 

 

I ämnets karaktär och uppbyggnad går även det att finna följande citat: 

”Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet förmedlar 

därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas.”11 

”Tillsammans med kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids 
kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta 

de idealbilder som sprids via olika medier.”12 

 

                                                                                                                                                         
[http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Tallriksmodellen/] 
8 Livsmedelsverket, [http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Oversyn-av-de-nordiska-
naringsrekommendationerna/] Nordic Nutrition Recommendations, [http://www.slv.se/en-gb/Startpage-
NNR/Timetable/]  
9 Lpo94, 1994, Kursplan för idrott och hälsa. 
10 Lpo94, 1994, Kursplan för idrott och hälsa. 
11 Lpo94, 1994, Kursplan för idrott och hälsa.  
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I läroplanen nämns det att: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 

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

livsstilens betydelse för hälsa och miljön.”13  

 

Sammanfattningsvis står det klart att kursplanerna och läroplanen lämnar en stor 

tolkningsrepetoar när det kommer till vad hälsobegreppet innebär och vilka delar lärare ska 

undervisa om. Det är därför möjligt att lärare kommer tolka undervisning om kost och hälsa 

väldigt olika och att metoder, undervisningsstoff skiljer sig åt mellan olika lärare och olika skolor. 

I nästa avsnitt ska vi försöka bringa klarhet i vad begreppet innebär och vilka olika definitioner 

som finns. 

2.3 Definitioner 

Vi har valt att belysa extra noga är vad begreppet hälsa innebär, olika synsätt på hälsobegreppet 

samt betydelsen av kost. Att vi valt att definiera hälsa beror på att kostundervisningen inbegrips i 

hälsobegreppet. Tidigare forskning inom ämnet har också fokuserat väldigt mycket på hälsa, hur 

lärare uppfattar hälsa, vad de uppfattar att hälsodelen i ämnet ska bestå av. Därför vill vi påstå att 

kost och hälsa är nära sammankopplat och om vi pratar om kost så pratar vi därför också om 

hälsa.  

2.3.1 Hälsa 

Begreppet hälsa har ingen självklar definition. Hälsa består av många dimensioner och har en rad 

olika förklaringsmodeller. Längre ned följer därför en genomgång av några vanliga definitioner.  

 

Detta innebär också att det blir svårt att ge en direkt definition på vad begreppet innebär. 

Eftersom begreppet nämns i läroplanen, så måste läraren själv förstå hur man definierar 

begreppet för att kunna konkretisera och förmedla budskapet till eleverna.  

 

Läraren måste även ha denna förståelse att både på en individ-, men även på gruppnivå kunna 

planera och arbeta hälsofrämjande. Idrott och hälsa-läraren skall sträva och ha som mål att arbeta 

utefter en plan som syftar till att förebygga sjukdom eller skador hos eleverna. Det är därför 

viktigt att försöka definiera och förstå hälsobegreppet. 

                                                                                                                                                         
12 Lpo94, 1994, Kursplan för idrott och hälsa. 
13 Lpo94, 1994, s. 10. 
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Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 hälsa som: ”ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom.”14 

Hälsobegreppet kan därför upplevas väldigt brett och mångfacetterat. Hälsa är således inget som 

är självklart utan begreppet kan snarare vara mer kulturellt betingat. För många av oss i Sverige är 

det förknippad med frånvarande av sjukdomar, men även hur vi mår.15 Någon globalt 

tillfredställande definition är svår att fastställa. Närmast följer en definition utifrån tre olika 

förklaringsmodeller samt två skilda inriktningar.  

 

2.3.2 Hälsa, definierat ifrån tre olika begrepp 

Hälsa som klinisk status 

Ur ett kliniskt perspektiv mäts hälsa genom att man utgår från människans fysiologi och anatomi. 

Dessa mätningar jämförs med vad som anses ”normalt friskt”. Resultatet kan därmed visa om 

personen till exempel har ett för högt blodtryck eller inte. Utifrån ett kliniskt perspektiv kan det 

betyda att personen inte är helt frisk eller frisk om mätningarna inte säger något.16 

Hälsa som funktionsförmåga 

Här ses hälsan som ett verktyg som krävs för att man ska klara av de sociala kraven, de vardagliga 

åtagandena som samhället ställer på oss. Hälsan kan definieras som god när en individ klarar av 

att förverkliga sina livsnödvändiga mål för dagen. Individens personliga inställning spelar därför 

stor roll. Hur personen ser på sin egen hälsa, och vilka ambitioner denna har kommer i slutändan 

vara avgörande för personens välmående. Hansson menar att det inte finns några experter som 

kan mäta eller bedöma denna typ av hälsa.17  

Hälsa som Välbefinnande 

Varje individ har sin egen uppfattning om hur det känns att må bra eller att inte må bra. Denna 

upplevelse är unik vid varje tillfälle och varierar ifrån person till person. Hälsa som klinisk status 

                                                 
14 Johansson, 2007, s. 253. 
15 Quennerstedt, 2006. s.41. 
16 Hanson, 2004, s. 59. 
17 Hanson, 2004, s. 59. 
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och funktionsförmåga är perspektiv som är nödvändiga för att vi skall kunna göra en bedömning 

av vår hälsa.18 

Författaren refererar till den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer, som i sin tur tonar ner synen 

på hälsa ifrån det välbefinnande perspektivet och istället menar att hälsa tar sig uttryck genom en 

persons beteende. Han belyser perspektivet och menar att exempelvis ett sjukdomstillstånd kan 

leda till att en person blir självupptagen och att detta snarare är ett tillstånd än en upplevelse. 19 

Således är det logiskt att se hälsa som ”ett tillstånd som kännetecknas av att vara engagerad, att 

vara i världen, att vara med sina medmänniskor och vänner, att vara aktivt och fruktbart 

engagerad i sina vardagliga sysslor.”20 

Dessa tre definitioner på hälsa kan användas vid definiering eller diskussion av hälsobegreppet. 

Individen kan välja att se dessa tolkningar som en helhet eller var för sig. Många människor 

upplever ett välbefinnande och en god hälsa trots en kronisk sjukdom eller ett eventuellt 

handikapp.21 

2.3.3 Hälsa definierat ur två olika inriktningar 

Medin och Alexanderssons går mycket djupare i sina tolkningar av begreppet hälsa. Enligt 

författarna så menar de att det finns två inriktningar när det gäller synen på hälsa, en 

biomedicinsk- (patogen) samt en humanistisk (salutogen) inriktning.22 

Biomedicinsk inriktning - Patogent 

Ur den biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom. Människan undersöks 

medicinskt för att uppmäta ohälsa. Fokus befinner sig på kroppen och exkluderar hur människan 

egentligen känner sig. Hälsa och sjukdom ses som motsatspar. Istället för en helhetssyn på 

människan är sjukdomen i fokus.23 

 

 

                                                 
18 Hanson, 2004, s. 59. 
19 Hanson, 2004, s, 59-60. 
20 Gadamer i Hanson, 2003, Hälsa och sjukdom, en begreppslig utredning. s.266 
21 Hanson, 2004, s, 60. 
22 Alexandersson & Medin, 2000, s. 39.  
23 Alexandersson & Medin, 2000, s. 42, Hanson, 2004, s, 65. 
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Humanistisk inriktning - Salutogen 

Ur ett salutogent perspektiv är hälsa större än bara frånvaro av sjukdom. Fokus är den generella 

hälsan och inte bara sjukdomar. Människan ses som en varelse där denne är medverkande i att 

aktivt skapa och forma sitt eget liv.24  

2.3.4 Kost 

Utan mat skulle vi inte överleva. Kost är det vi stoppar i oss. Vad som är bra kost förändras hela 

tiden, beroende på vad som är trendigt eller vad forskningen säger. Människan är en allätare och 

generna har anpassats efter vilken mat som funnits tillgänglig under historien. Matvanorna 

varierar stort mellan olika länder och kulturer och påverkas av sociala och ekonomiska faktorer.25  

Enligt Johansson består kroppen av många små beståndsdelar. Dessa återfinns i mat fast i en 

annan form. Därför är det viktigt att vi får i oss alla de essentiella näringsämnen som kroppen 

behöver för att må bra. En allsidig kost är därför viktig då det inte finns ett enskilt livsmedel som 

kan täcka alla våra behov.26 

Matvanor och hälsa är nära sammankopplade. Dåliga matvanor tillsammans med andra negativa 

livsstilsfaktorer kan påverka hälsan negativt. Den vetenskapsgren som undersöker sambandet 

mellan kost och sjukdomsrisk kallas nutritionsepidemiologi.27  

Ohälsan blir kostsam, både för individen, arbetsplatsen och för samhället. Det är därför så viktigt 

att börja med hälsopreventivt arbete så tidigt som möjligt, till exempel i skolan och på 

skolidrotten.28 Hälsa och kost bör därför ses som centrala delar inom idrott och hälsa-

undervisningen.  

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som rör hälsa och kost i skolan. Tidigare har det 

gjorts en del forskning kring hur hälsobegreppet uppfattas bland Idrott och hälsa-lärare samt hur 

lärare arbetar med frågor kring hälsa. Även från statligt håll har det presenterats rapporten om 

                                                 
24 Alexandersson & Medin, 2000, s. 46, Hanson, 2004, s, 65. 
25 Johansson, 2007, s. 7, 9. 
26 Johansson, 2007, s. 9. 
27 Johansson, 2007, s. 253. 
28 Hanson, 2004, s. 35. 
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ämnets status i skolan och hur skolor arbetar med att främja hälsa. Om just kost specifikt finns 

det mindre forskat om, men vi ska presentera det som finns och är relevant till vår egen 

forskning. Vi har bland annat valt att använda oss utav examensuppsatser som är skrivna under 

de senaste åren. Detta motiveras med att det inte finns annan aktuell forskning som täcker in det 

aktuella forskningsområdet.  

2.4.1 Kost- och hälsoundervisning i skolan 

Under 2003 fick Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att 

utforma en plan för bättre matvanor och fysisk aktivitet bland den svenska befolkningen. Enligt 

dem de två största faktorerna för en bättre hälsa. Tidigt i arbetet kom de fram till att skolan skulle 

få en central roll i detta uppdrag då skolan är en av de få instanserna där ungdomar kan nås. 

Statliga myndigheter ville veta hur skolan undervisar om kost och hälsa samt hur undervisning 

om kost ser ut på landets olika lärarutbildningar för att kunna ta till adekvata åtgärder för en 

bättre undervisning inom nämnda områden i skolan.29 

 

Det är Hem- och konsumentkunskap som lämnar störst utrymme för kost och hälsorelaterad 

undervisning i skolan. Det är dock skolans minsta ämne och utgör endast 0,75 procent av 

undervisningstimmarna i grundskolan. Enligt Rosén borde detta innebära att den faktiska 

undervisningstiden om kost och hälsa är marginell.30 Det får stöd av en uppsats som visar att 

endast 11 procent av eleverna anser att skolan har haft en stor påverkan på deras kostvanor. 

Istället var det 70 procent som ansåg att föräldrarna och hemmet har påverkat dem mest. Dock 

anser eleverna att skolan ger dem tillräckligt med praktiska och teoretiska kunskaper om kost, 

men resultatet tyder på att det inte påverkar dem i så stor utsträckning.31  

 

I en liknande uppsats säger informanterna att HK-undervisningen till viss del har påverkat deras 

kostvanor ur ett hälsoperspektiv, medan en annan informant har svårt att skilja på om det är 

skolans undervisning eller hemmet som påverkat henne. Informanterna anser också att 

undervisningen i Idrott- och hälsa påverkat dem, men att den undervisning anknyter mer till hur 

man ska träna och äta. Samtidigt säger en annan informant att det skiljer sig mycket mellan lärare 

om de väljer att ta upp mycket om kost eller inte.32  

 

                                                 
29 Rosén, 2004, s.3. 
30 Rosén, 2004, s, 24. 
31 Resar, 2007, s. 13, 20.  
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Även Idrott och hälsas kursplan innehåller många skrivningar om hälsa och livsstil men där knyts 

det istället an mer till fysisk aktivitet. Hälsobegreppet återfinns också i biologi samt Idrott- och 

hälsa för gymnasiet.33  

 

I de lägre åldrarna förekommer undervisning om kost inbakat i de pedagogiska måltiderna och på 

temadagar med hälsotema. Lärare berättade och uppmuntrade barnen att dricka mjölk, vatten och 

äta grönsaker, undervisade om vad som var bra mat, vad kostcirkeln är och hur viktigt det är med 

frukost.34 Pedagogiska luncher gav också lärarna tillfälle att lära barnen att äta en rejäl måltid, 

smaka av alla rätter samt lära barnen hur man beter sig kring ett matbord.35  

 

Enligt Rosén lämnar styrdokumenten i Idrott- och hälsa samt biologi ett stort utrymme för att 

tolka in kost och hälsa i undervisningen, men hon frågar sig hur det verkligen ser ut i praktiken. 

Om det finns med konkreta mål om kost och hälsa i lokala arbetsplaner och om lärare verkligen 

bedriver undervisning om kostens betydelse för hälsan.36  

 

Tidigare kursplaner har innehållit fler skrivningar om kost, men det har fallit bort i kursplanerna 

från 1994. Hon ger ett exempel för att belysa detta: ”Eleverna ska få ökad kunskap om hur den 

egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och 

friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande.”37 Kost och hälsa samt vissa andra 

utbildningsområden kan ha blivit förlorade i ett målrelaterat skolsystem. Enligt Rosén värderas 

vissa aspekter av hälsa högre än andra och exemplifierar med motion och beroendeframkallande 

medel. Hon reflekterar också över om kost och hälsas låga status i skolans värld har att göra med 

att mat och kost genom historien har förknippats med kvinnlighet.38  

 

Det råder skilda meningar om kost- och hälsoundervisning i skolan. De som var mest positiva till 

utökat kostundervisning i skolan är de statliga skolmyndigheterna. Enligt dem ligger det i skolans 

intresse att undervisa aktivt om kost då det påverkar ungdomarnas inlärning positivt. Enligt 

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom tycker att det är bedrövligt att 

                                                                                                                                                         
32 Johansson, 2010, s. 10-12. 
33 Rosén, 2004, s.18-19. 
34 Kjellqvist, 2000, s. 25-29.  
35 Lind & Wittikko, 2007, s. 16.  
36 Rosén, 2004, s.25. 
37 Skolverket, SKOLFS 1994:9, Bilaga 8. 
38 Rosén, 2004, s.25. 
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styrdokumenten inte innehåller mer konkreta skrivningar om kostens betydelse, en uppfattning 

som inte delas av intervjuade rektorer som tyckte att styrdokumenten var bra som de är.39  

 

År 2002 genomförde Skolverket en stor utvärdering av ämnet Idrott och hälsa. Ett av de 

problemområden de tog upp var att hälsa, även fast det har fått en central roll i ämnet, 

fortfarande har en underordnad roll i förhållande till ”idrott”. När hälsa togs upp så var det ofta 

som ett separat teoretiskt inslag och inte integrerat med den praktiska verksamheten.40 Det 

märktes också i rapporten där lärare fick rangordna vad de ansåg att eleverna skulle lära sig. I 

grundskolan kom lärdom om hälsa först på en sjunde plats, medan det på gymnasiet hade klättrat 

till en andra plats. I de lokala kursplanerna som rapporten också undersökte sågs hälsa utifrån ett 

nyttofokus. Det innebär att eleverna skulle lära sig sambandet mellan kost, motion, vila utifrån 

fysiologiska förklaringar. Denna undervisning kom till uttryck genom teoretiska lektioner och 

olika elevuppgifter.41  

 

Denna uppfattning stöds av Quennerstedt. I sin avhandling menar han att hälsoperspektivet ofta 

består av träningslära och undervisning om vikten av regelbunden motion. Hälsobegreppet har 

dock breddats jämtemot tidigare styrdokument och är i Lpo94 något som genomsyrar hela 

kursplanen. Hälsa kan beskrivas utifrån ett holistiskt perspektiv, det vill säga, utifrån en helhet 

bestående av olika delar. Han har i sin avhandling delat upp ämnet i olika diskurser. Det är inom 

fysiologidiskursen som kost och hälsa får mest utrymme genom exempelvis undervisning i 

näringslära och hur kosten påverkar kroppen och människans fysiska välbefinnande. Fokus är 

innehåll som ska stimulera till goda vanor. Ibland sker detta samarbete med Hem- och 

konsumentkunskapen inom ramen för kostundervisningen. Då hälsa i ämnet främst syftar till att 

förhindra, förebygga och ta upp riskerna med en osund livsstil och dålig kost så drar 

Quennerstedt slutsatsen att hälsa i ämnet har en patogen hälsodiskurs. Fokus i 

hälsoundervisningen blir den biologiska kroppen.42  

 

Under 2010 genomförde Skolverket en tillsyn av ämnet Idrott- och hälsa i grundskolan, en 

uppföljning på lägesrapporten från 2002. De undersökte bland annat vilka aktiviteter som bedrivs 

på idrottslektionerna. Sammanlagt grandskade de 172 grundskolor och 304 lektioner. 12 av dessa 

lektioner innehöll en notering om hälsobegreppet och två procent innehöll undervisning om 

                                                 
39 Wesslén, 2007, 22. 
40 Skolverket, 2003, s. 3. 
41 Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudberg, Sundberg, Svensson, 2003, s.17-18, 30, 34.  
42 Quennerstedt, 2006, s. 30-31, 162, 171, 174, 244, 245. 
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ergonomi, arbetsmiljö och kost. Enligt Skolverket stämde detta bra överens med tidigare 

rapporter som visat att lärare i Idrott och Hälsa tolkar och ser på hälsa som en synonym för 

fysisk aktivitet.43 Informanterna i Meckbachs artikel är dock överens om att ämnet har gått från 

att vara ett prestationsämne till ett ämne mer inriktat på hälsa, samt från ett färdighetsämne till ett 

motionsämne. Detta har dock inte gjort så att de teoretiska inslagen fått något större utrymme än 

tidigare.44  

 

Larneby har undersökt hur lärare och elever i en årskurs 9 uppfattar hälsobegreppet i 

undervisningen. Hennes resultat tyder på att undervisning kopplat till hälsa främst består av att 

undervisa om motion, kost och ergonomi i form av teoretiska lektioner och att hälsa sågs utifrån 

ett fysiskt perspektiv bland både lärare och elever. Hälsa var något som uppnåddes med fysisk 

aktivitet och då fick motion störst utrymme i hälsoundervisning. Lärarna ansåg att 

hälsoundervisningen också integrerades i den praktiska verksamheten vilket inte eleverna höll 

med om. Denna skillnad kan handla om att de inte uppfattade den förbigående 

hälsoundervisningen på de praktiska lektionerna. De intervjuade lärarna ansåg också att det var 

svårt att motivera lektioner med hälsorelaterad undervisning då ämnet handlar om att utöva och 

inte om att undervisa.45 Samtidigt ansåg många lärare hälsa som ett begrepp som det var svårt att 

få grepp om, men definierade det som att må bra.46  

 

Ekberg menade att skolämnet Idrott och hälsa befinner sig i en kris, att det är ett ämne med 

oklara mål och luddigt innehåll.47 Det delas av Skolverkets rapport från 2002 där lärare ansåg att 

betygskriterierna är för otydliga och ger för stort tolkningsutrymme.48 När Jakobsson intervjuade 

lärare om hur hälsa kommer till uttryck i undervisningen så var det endast en lärare som nämnde 

hälsa vilket fick till följd att hon också undersökte hur lärare definierade hälsobegreppet. 

Informaterna hade svårt att definiera begreppet, men tre olika typer av svar gick att utläsa: Hälsa 

var något teoretiskt som förknippades med vanlig klassrumsundervisning, hälsa undervisar man 

om i andra ämnen, till exempel kost i Hem- och kunsumentskunskap, hälsa främjas genom 

praktisk undervisning i ämnet samt förmedling av kunskap om hur man ska träna och varför.49  

 

                                                 
43 Skolinspektionen, 2010, s.5. 
44 Meckbach 2004, s. 95.  
45 Larneby, 2010, s. 3, 16, 43, 44.  
46 Abrahamsson & Lönngren, 2009, 21-22.  
47 Ekberg, 2009, s. 64.  
48 Skolverket, 2003, s. 3.  
49 Jakobsson-Thedin, 2004, s. 120. 
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Som tidigare forskning visar är det tydligt att hälsobegreppet är svårdefinierat och att olika lärare 

har olika uppfattningar om vad det innebär. Detta innebär att kost inte har någon självklar plats i 

undervisningen. Om områdets låga status har att göra med att mat och matlagning historiskt har 

förknippats med kvinnor vet vi inte, men vi vill försöka knyta an till detta och har därför valt att 

genusrelaterad teori.    

2.5 Teoretisk anknytning 

Vi har valt att använda oss utav en teori kopplad till genus i denna uppsats då det vore intressant 

att undersöka om det råder någon skillnad mellan hur män och kvinnor undervisar om kost. 

Intresset får frågan föddes när vi läste att Rosén reflekterade över om kostens låga status i skolan 

har att göra med att maten under historien har varit en kvinnlig domän.  

2.5.1 Genusteori 

Yvonne Hirdman, en av frontfigurerna inom svensk genusforskning har ifrågasatt varför kvinnor 

genom historien har haft en lägre social status än män och accepterar inte denna kvinnliga sociala 

underordning. Hon har med hjälp av teorin om genussystemet försökt förstå varför det ser ut 

som det gör. Enligt hennes definieras genus som ett föränderligt socialt kön och genussystemet 

ska förstås som en ordningsstruktur av könen som upprätthålls av två principer, dikotomin och 

hierarkin. Dikotomin handlar om att manligt och kvinnligt inte ska blandas och hållas isär medan 

hierarkin handlar om att det är mannen som är norm för människan och det som får anses 

normalt. Det är isärhållandet som förklarar arbetsfördelningen mellan män och kvinnor och 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt.50 

 

Hirdman betonar att vi inte föds in i detta system utan att vi skapas in i det och lägger stor vikt 

vid tankens makt och delar upp reproduktionsprocessen av systemet i tre delar: kulturell 

överlagring, social integration samt socialisering. För att operationalisera och göra genussystemet 

användbart har Hirdman myntat uttrycket genuskontrakt, ett begrepp för att förstå och ta ner 

genussystemet och dess beståndsdelar på en konkret nivå. Genuskontrakt kan därför ses som 

konkreta föreställningar om hur människor ska vara mot varandra, till exempel i arbetet, 

privatlivet eller gestaltningen, klädsel, stil.51   

                                                 
50 Hirdman, 2004, s. 113, 116-118.  
51 Hirdman, 2004, s. 119, 121.  
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2.5.2 Genus och kost 

Wesslén har undersökt hur kultur och genus påverkar inställningen till kost. Honkommer fram till 

att redan under ungdomsåren så antar ungdomarna traditionella könsroller när det gäller 

inställningen till kost. Pojkar och flickor lever i olika matkulturer. Dessa matkulturer är starkt 

påverkade av familjen och unga tenderar att äta som deras familj gör. Hon menar också att olika 

sorters mat symboliserar maskulinitet och feminitet. Medan kött, korv och fett ses som manlig 

mat så ses sallad, lågfett margarin och småkakor som kvinnlig mat. Tillaga och servera mat som 

något som tillhör den kvinnliga identiteten och hennes arbete i den privata sfären. Kvinnans 

matlagning kan relateras till hennes känslomässiga behov att framställa mat som en gåva till andra 

för att demonstrera kärlek och omtänksamhet. Män antas bara laga mat vid speciella tillfällen, 

exempel vid grillning och kommersiell framställning av mat.52 

 

Kvinnans relation till mat är komplex och det är vanligt med bantning bland flickor som är 

missnöjda med hur deras kropp ser ut. Hennes attityd, inställning och kostvanor influeras i högre 

grad av socialt tryck än pojkars. Det märks i att pojkar anser att smak och nymodigheter är 

viktigare än nyttig mat och hälsa, medan flickor istället prioriterar kost med lägre fett- och 

kalorihalt.53  

 

Denna undersökning får stöd av en forskningsrapport om ungas hälsobeteenden relaterat till 

kost. Män är mindre benägna att prioritera sin hälsa när det gäller kostval, utan sätter smak och 

bekvämlighet högre än tjejer. Den genomsnittliga mannen är inte heller lika intresserad av att lära 

sig om kost och nutrition, matlagning, bryr sig inte om sin vikt, eller hygien. Han väljer att äta 

mindre frukt och grönt, väljer färre produkter med högre fibervärde, dricker mer läsk och äter 

mindre fettsnålmat än den kvinnliga motsvarigheten.54  

 

Dessa skillnaden kan delvis förklaras med inställning och tron om vikten av att äta enligt 

hälsorekommendationerna. En annan faktor som kan påverka skillnaden mellan könen är att 

kvinnor tenderar att vara mer oroade över sin egen vikt och tenderar att ha mer viktkontroll och 

gå på dieter. Att välja lightprodukter och att öka íntaget av frukt och sallad är centralt i många 

dieter kan därför vara en förklaringsmodell till att kvinnor äter mer av den typen av produkter. 

Skillnaden i kostvanor kan förklara genusskillnaden i kostval, framförallt när det gäller produkter 

                                                 
52 Wesslén, 2000, s. 7-8, 36.  
53 Wesslén, 2000, s. 8, 34-35.  
54 Bellisle, Haase, Jonwutiwes, Nillapun, Steptoe, Wardle, 2004, s. 108.  
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som innehåller mindre fett. Kostvanor kan vara en faktor till att kvinnor i genomsnitt lever sju år 

längre än män. Män än mindre motiverade att göra kostval utifrån sin hälsa, men det betyder inte 

att de är ointresserade av hälsa, utan att kvinnor är mer intresserade.55  

 

Efter en fördjupning av några centrala områden inom uppsatsen presenteras nu syfte och 

frågeställning. 

 

                                                 
55 Bellisle, Haase, Jonwutiwes, Nillapun, Steptoe, Wardle, 2004, s. 108, 113.  
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3. Syfte 

Syftet med vår uppsats är ge en ökad förståelse för hur kostundervisningen kommer till uttryck i 

skolan och hur lärare i idrott och hälsa på Högstadiet undervisar om kost. Som vi tidigare nämnt 

är kursplanen väldigt vag när det gäller just kost och det nämns endast på ett ställe. Istället är det 

hälsobegreppet på en mer generell nivå som omnämns. Att kost bara omnämns en gång kan ha 

att göra med att skolan är målstyrd och att lärarna själva ska ha en större självbestämmanderätt 

över ämnesinnehåll. Det innebär samtidigt att kostens betydelse för hälsan kan negligeras. Vi 

säger inte att det måste vara så, men när vi pratar om Idrott och hälsa, ett ämne som är så viktigt 

och som ska innehålla så många olika delar så är det lätt att något område får stryka på foten. Att 

kost har fått mindre utrymme i dagens styrdokument jämfört med tidigare går dock att 

konstatera.56 Det är därför intressant att undersöka djupare om kostens svaga ställning i 

styrdokumenten syns i undervisningen eller inte. Detta kan också ha vikt för vår framtida 

yrkesutövning och hur vi ska förhålla oss till detta kunskapsområde.  

 

Kosten har en stor betydelse för hälsan, det kan vi alla hålla med om och det är egentligen ganska 

konstigt att det inte ges ett större utrymme. Vi vill därför undersöka hur kostundervisningen 

egentligen ser ut inom ämnet Idrott & hälsa samt hur denna undervisning korrelerar med de 

riktlinjer som livsmedelsverket har tagit fram. Att vi jämför med livsmedelsverket har att göra 

med att det faktiskt är en statlig instans som har ett uppdrag att fastslå vad vi bör äta för att 

uppnå en god hälsa. Det är därför intressant att undersöka om lärares undervisning om kost 

stämmer överens med rekommendationerna för en god och hållbar kost.  

 

3.1 Frågeställningar 

- Hur förhåller sig undervisningen till livsmedelsverkets rekommendationer? 

- Vad väljer lärare i Idrott och Hälsa att undervisa om när det gäller kost? 

- I vilka sammanhang i Idrott och hälsa undervisar lärarna om kost? 

- Vad rekommenderar lärarna eleverna att äta för att må bra? 

- Hur skiljer sig kostundervisning åt mellan manliga och kvinnliga lärare? 

                                                 
56 Rosén, 2004, s. 18-19, 24.  
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4. Metod 

Den vetenskapliga metoden som användes vid genomförandet av denna uppsats var enkäter. Vi 

valde enkäter i ett kvantitativt syfte.57 Vi valde en enkätmetod därför att metoden gav oss bästa 

förutsättningarna att få in många svar och därmed också största möjliga bredd på 

undersökningen. Enkätfrågor fungerar bra om syftet är att se ett samband mellan fakta och till 

exempel kön. Johansson och Svedner menar dock att enkäter kan verka enkla vid en första 

anblick, men i verkligheten är det en av de svåraste metoderna som går att använda i en 

vetenskaplig uppsats. Det finns många riskfaktorer med att arbeta med enkäter och även många 

detaljer att tänka på för att inte misslyckas med för- och efterarbetet. Författarna menar också att 

det kan uppstå problem om man enbart arbetar med enkäter då man kan få svårigheter vid 

insamlandet och analysen av enkätsvaren. 58   

 

Enkäten utformades så att den blev lagom lång, men samtidigt fanns möjligheten för 

informanterna att ge längre svar om de ville. Enkäten inleddes med en kort presentation där vi 

presenterade oss själva samt syftet med enkäten och uppsatsen. Presentationen följdes av själva 

enkäten. Den kom i princip att bestå av två delar, där ena delen belyste bakgrundsfrågorna, såsom 

informanternas utbildning, kön och ålder, och där del två behandlade frågorna inom det valda 

forskningsområdet.59 

 

Vid formuleringen av enkätfrågorna tänkte vi på göra frågorna konkreta och korta, men samtidigt 

lättförståeliga. Detta uppnåddes genom användandet av enkla ord och meningsuppbyggnad. 

Målsättningen var att språket inte skulle vara dubbeltydigt eller svårförstått. Mycket arbete lades 

också ner för att säkerhetsställa att frågorna var fullständiga, relevanta och konkreta till 

problemområdet. Varje fråga skulle innefatta en eller max två av uppsatsens frågeställningar och 

inte vara för långa. Rekommendationer för en fråga var ungefär 20 ord. För att uppnå detta tog vi 

hjälp av tidigare uppsatser och forskningsbaserade artiklar som samlats in och granskats. Hur vi 

sedan beslutade vilka frågor som skulle belysas på enkäterna var en parallell process mellan 

analys, syftet och artiklarna. Stor vikt har lagts på att inte bryta förhållandet mellan 

frågeställningarna, enkäterna och själva arbetet. Vår mening var att försöka hålla en röd tråd 

                                                 
57 Johansson & Svedner, 2010, s. 20-22. 
58 Johansson & Svedner, 2010, s. 21. 
59 Johansson & Svedner, 2010, s. 20-23 
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genom hela arbetet för att underlätta dels läsningen för läsaren, men även ge möjligheten för 

denna att enkelt kunna ta del av vår forskning.60 

 

Några extrafrågor användes för att få en bredd på enkäten och svar som kunde vara relevanta för 

undersökningen eller framtida forskning. Kryssfrågor användes då de är enkla att fylla i och 

underlättande den kvantitativa sammanställningen. Alternativet till kryssfrågor hade varit frågor 

med öppna svar.61 En metod som inte lämpade sig i detta fall. Innan enkäten skickades ut blev 

den granskad och godkänd av handledaren.  

4.1 Informanter 

 

Vi valde att kalla respondenterna för informanter. Dessa informanter bestod av Idrott och Hälsa-

lärare från hela Sverige. De var slumpmässigt valda från kommunala- samt friskolor i 

åldersspannen årskurs sex till nio. Kontakt togs genom att söka upp personernas e-postadresser 

på skolornas hemsidor eller diverse sidor på internet som hade listat Idrott och Hälsa-lärare.  

Utgångspunkten i sökandet blev Sveriges kommuner som ordnades efter storlek. Sökandet 

inleddes med de största kommunerna och fortsatte nedåt. Adresserna vi fick tag på 

sammanställdes sedan i ett textdokument. Vid tillräckligt många adresser skickade vi ut ett e-

postmeddelande med enkäten bifogad till varje informant.  Denna process upprepades tre gånger 

för att hela tiden säkerhetsställa att vi fick in tillräckligt med svar. Beslutat att e-posta ut enkäten 

till informanterna togs tidigt. En vecka efter varje utskick skickades det också ut en påminnelse 

till dem som inte svarat.   

 

Att vi valde att slumpmässigt söka igenom skolors hemsidor efter lärare berodde på att det var 

enda metoden för att komma i kontakt med så många relevanta informanter som möjligt. 

Insamlingen avbröts innan alla Sveriges kommuner genomsökts vilket innebar att många av de 

mindre kommunernas lärare inte är representerade i enkätundersökningen. Arbetet med att söka 

igenom 290 kommuner och i slutändan alla Sveriges skolor ansågs vara en för stor uppgift för 

denna uppsats.  

 

Genom att skicka ut enkäten till så många lärare i idrott och hälsa som det bara gick, ville vi 

försäkra oss om att få så stor står spridning och så många svar som möjligt. Vi räknade med att 

                                                 
60 Johansson & Svedner, 2010, s. 20-23 
61 Johansson & Svedner, 2010, s. 20-23.  
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alla inte skulle svara på alla frågor, dock försökte vi vidta så många åtgärder som det bara gick 

genom planerad administration för att minimera dessa bortfall. Med det externa bortfallet 

räknade vi med att vissa informanter inte besvarat enkäten alls, och med det interna bortfallet att 

vissa informanter av diverse anledningar valde att inte svara på vissa frågor. Sammanlagt 

skickades det ut ungefär 500 enkäter och av dem kom det tillbaka runt 120 svar. Det betyder att 

vi hade ett bortfall på ungefär 75 procent. Av de 120 informanterna som svarade så kom 65 

stycken av svaren från manliga informanter och 55 stycken av svaren från kvinnliga informanter. 

Det var alltså fler män som svarade, men procentuellt sett i antal svar från utskickade enkäter så 

var svarsfrekvensen högre bland kvinnor. Av 500 utskickade enkäter gick 300 stycken till män 

och 200 stycken till kvinnor. Det betyder att 27,5 % av kvinnorna svarade på enkäten medan 

endast 21,5 av männen gjorde det. Kvinnorna var mer benägna att svara.   

 

För att göra det bästa av situationen försökte vi använda allt bortfall till dess bästa syfte. I 

resultatskrivningen och detta avsnitt analyserades både det externa och det interna bortfallet för 

att få reda på eventuell orsak till att vissa av informanterna valde att svara på vissa frågor men 

inte andra, och varför vissa inte besvarade enkäten alls. Vidare fördes en diskussion utifrån dessa 

bortfall och hur vida bortfallet hade en inverkan på resultatet eller inte.62  

 

Att vi hade ett så stort bortfall kunde ha berott på, som Johansson och Svedner menar en 

enkättrötthet bland skolpersonal. Det genomförs ett stort antal examensuppsatser varje år och 

lärare kan vara trötta på att helt enkelt besvara enkäter. En metod för att säkerhetsställa en hög 

svarsfrekvens hade varit att fråga informanterna om de ville besvara enkäten.63 Om vi först hade 

frågat varje informant om de vore villiga att besvara enkäten hade det betytt dubbelt så många 

utskick av e-postmeddelanden vilket kunde uppfattats som mer påstridigt.  

 

Vi märkte inte av något omfattande internt bortfall vilket betydde att de som valde att besvara 

enkäten också valde att svara på alla frågor. Det såg vi som ett tecken på att frågorna var rätt 

formulerade. Ett stort internt bortfall kan bero på dåligt formulerade frågor.64 

4.2 Bearbetning  

 

                                                 
62 Johansson & Svedner, 2010, s. 23. 
63 Johansson & Svedner, 2010, s. 23-24. 
64 Johansson & Svedner, 2010, s. 24. 
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Enkätsvaren från informanterna sammanställdes i olika Exceldokument fortlöpandes under 

arbetets gång. Dessa svar utgjorde grunden för det material vi hade att bearbeta. Svaren delades 

upp efter en genusdifferentiering. En genusuppdelning i databearbetningen användes för att det 

stämde överens med uppsatsens frågeställningar. Korstabeller utnyttjades för att kunde relatera 

svaret på en fråga till svaret på en annan fråga.65 I vårt fall kunde vi se skillnader i svar mellan 

kvinnor och män.  Då sammanställningen skedde fortlöpandes observerades att resultatet som 

trädde fram hade ett tydligt upprepande mönster. Därför anser vi att det externa bortfallet inte 

påverkade vårt resultat i någon signifikant utsträckning. Uppsatsen gav därför en god validitet.66 

 

Reliabiliteten säkerställdes genom att alla informanter fick samma e-postmeddelande, de fick 

svara på samma enkät, resultatet sammanställdes och bearbetades på samma sätt. Frågorna var 

relevanta till frågeställningarna, det interna bortfallet var obetydligt vilket tyder på att frågorna var 

lättförstådda och tydliga.  

4.3 Forskningsetik 

 
Mycket vikt lades ner för att formulera frågorna på enkäterna på en sådan sätt som visade 

informanterna respekt och hänsyn. Detta var en vidare anledning till dispositionen vid 

informationsinsamlingen då informanterna enkelt fick tillgång till all den information som de 

kände att de behövde för att känna sig rättvist behandlade. Vi försäkrade att det inte heller skulle 

vara möjligt att identifiera vare sig informanterna eller den skola som de arbetade på.67  

 

Vi hade även som mål med arbetet att komma fram till ett resultat som kvantitativt är användbart 

för andra som är intresserade av att använda vår studie till valfritt önskemål. För att det skulle 

vara möjligt så gällde det för oss att hålla uppsatsen på en hög vetenskaplig nivå och gärna 

komma fram till ett resultat som tydligt kunde presenteras och bevisas.68  

                                                 
65 Johansson & Svedner, 2010, s. 24. 
66 Johansson & Svedner, 2010, s. 83. 
67 Johansson & Svedner, 2010, s. 20. 
68 Lantz 2007, s.10. 
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4.4 Avgränsningsområden 

 

De teoretiska utgångspunkterna som vi valde att behandla under denna uppsats bidrog också till 

dess begränsningar. De teoretiska utgångspunkterna var således även grunden till 

frågeställningarna och begränsade även undersökningsområdet. Syftet med att strikt följa 

avgränsningsområdena var menat till att höja kvaliteten på själva arbetet genom att endast 

fokusera på att belysa problemområdet.69 

 

Under arbetet diskuterades ytterligare ett par områden som hade varit intressanta att undersöka 

för att ge ett bredare underlag till uppsatsen. Ett sådant område var Hem- och 

Konsumentlärarnas uppfattning om kost. Dessa valdes dock bort av avgränsningsskäl. Vi var fullt 

medvetna om att Hem- och Konsumentkunskapslärarna hade kunnat uppfattas som en relevant 

del av uppsatsen och kunde bidragit positivt till undersökningen.70  

 

Genom att endast fokusera på Idrott- och Hälsa-lärare kunde vi presentera en uppsats med tydlig 

progression och kvalitativ process från start till avslut.71  

                                                 
69 Lantz 2007, s.22. 
70 Lantz 2007, s.22. 
71 Lantz 2007, s.22. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt redovisas svaren i en tematisk uppdelning som stämmer överens med 

frågeställningarna. Denna indelning är gjord för att underlätta presentationen av resultatet samt 

underlätta för oss att i diskussionsdelen sedan analysera resultatet. Rådata har analyserats, 

bearbetats och redovisas i form av olika diagram. Alla diagram finns också bifogade längst bak i 

uppsatsen som en bilaga.  

5.1 Informanternas kostundervisning 

För att göra ett urval och underlätta för fortsatt deltagande i enkäten valde vi att låta 

informanterna besvara frågan om de över huvud taget undervisar om kost under Idrott och hälsa-

lektionerna. Resultatet visar att en stor majoritet väljer att undervisa om kost i någon form. Hur 

denna undervisning kommer till uttryck kommer vi presentera senare.  

 

Sammantaget är det nästan 85 procent som undervisar om kost, vilket betyder att lite mer än var 

tionde lärare väljer att inte göra det. Ett fåtal uppgav att anledningen till att de inte undervisar om 

kost beror på att de anser att de inte har tid och prioriterar därför bort det. Att de valde att 

prioritera bort det motiverade de med att eleverna får den kunskapen i andra ämnen, till exempel 

Hem- och konsumentkunskap.  

 

 

Figur 1. 

 

Resultatet visar att det råder en viss skillnad mellan hur mycket män och kvinnor undervisar om 

kost. Det är fler kvinnor än män som avstår kostundervisning i Idrott och hälsa. Det handlar om 

en skillnad på ungefär tio procentenheter.  Visserligen kan denna procentuella skillnad ligga inom 
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felmarginalen då antalet informanter endast är ca 120 stycken och uppdelat på kvinnor och män 

blir antalet ungefär hälften av denna summa för varje kön.  

 

 

Figur 2. 

5.2 Hur undervisar informanterna om kost 

5.2.1 Tidsåtgång 

Följdfrågan informanterna fick besvara var att uppskatta ungefär hur mycket tid de lägger ner på 

kostundervisning under ett läsår. Resultatet visar att mer än två av tre lärare väljer att lägga sig 

inom tidsintervallen 1-6 timmar och att endast en minoritet väljer att undervisa mer än 6 timmar 

om kost. Den vanligaste tidsåtgången lärarna väljer att använda till kostundervisning är 3-4 

timmar, tätt följt av 1-2 timmar och 5-6 timmar. Då detta är en uppskattning från informanteras 

håll så kan det innebära att de faktiskt undervisar mer om man ser till den tid de lägger ner i 

förbifarten under de praktiska lektionerna.  

 

Lite mer än fyra procent har inte angivit något svar på frågan vilket kan vara en indikation på att 

informanterna inte kan uppskatta hur mycket tid de lägger ner, eller betyder de att de inte 

bedriver någon kostundervisning under ordinarie lektionstid utan att detta istället sker under 

temadagar eller i ämnesöverskridande undervisning.  

 

Om vi delar upp och bryter ner hur mycket tid lärarna lägger ner på kostundervisning i män och 

kvinnor kan vi urskilja en viss förändring i resultatet. Bland män är det vanligast att undervisa 3-4 

timmar följt av 1-2 timmar, medan för kvinnor är den vanligaste mängden undervisningstimmar 

om kost 5-6 timmar. Det är också vanligare bland kvinnor att undervisa 7-8 timmar/läsår än 

bland män. Två stycken, en manlig och en kvinnlig har uppgett alternativa undervisningsmetoder 

där de inte har kunnat beräkna tidsåtgång utan kostundervisning förekommer i vågor under hela 



24 

 

läsåret. En annan informant uppgav följande: ” betydligt mer, ofta tillsammans med hk-lärare” 

vilket indikerar att ämnesöverskridande undervisning förekommer.  

 

 

Figur 3. 

 

 

Figur 4.  

5.2.2 Sammanhang 

Resultatet visar att två av tre av informanterna föredrar att undervisa om kost i samband med 

teoretiska lektioner, det vill säga lektioner där det inte sker någon fysisk aktivitet. Samtidigt 

undervisar de också om kost i samband med praktiska lektioner och många gör det också under 

temadagar. Vi kan utläsa att undervisningen är varierad och sker i olika sammanhang och inte 

endast under en typ av lektionsform.   

 

En del har också uppgett att de undervisar om kost i andra sammanhang och det kan handla om 

att de gör det i samband med pedagogiska luncher, eller att de gör det ämnesöverskridande med 

Hem- och konsumentkunskapen.  
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Figur 5.  

 
Det råder inga större skillnader mellan män och kvinnor och vilka sammanhang de väljer att 

undervisa om kost utan det förfaller sig vara ganska lika. Det enda utmärkande är att tre gånger så 

många kvinnor har uppgett ”annat” som svar. Dock har inte flertalet av kvinnorna utvecklat 

svaret vilket gör det svårt att utröna vilka sammanhang de istället väljer att undervisa om kost.  

5.2.3 Metoder 

Som tabellen visar så sker kostundervisningen vanligtvis i form av teoriundervisning. 

Teoriundervisning kan innefatta många pedagogiska metoden, men det stämmer överens med 

tidigare svar som visar att det är vanligast med kostundervisning under teoretiska lektioner. 

Teoriundervisning kan också ske under praktiska lektioner beroende på hur man definierar 

teoretisk undervisning. Om det innefattar alla moment där läraren undervisar eleverna och 

bedriver en förmedlingspedagogik så kan det förekomma i nästan alla sammanhang.  

 

Vi kan dock se att det råder en viss variation i metodval. Det är inte bara förmedlingspedagogiken 

som fokuseras utan många andra metoder används också. Kostdagböcker används av många 

lärare för att förmedla budskapet av kost och samtidigt är det en tredjedel som undervisar om 

kost i ämnesöverskridande samarbeten. En informant uppgav till exempel att de praktiskt lagade 

mat, en metod som skulle kunna rymmas inom ett ämnesöverskridande samarbete med Hem- 

och konsumentkunskapen.  

 



26 

 

 

Figur 7. 

 

 

Figur 8. 

5.2.4 Läromedel 

Bland informanterna är det två av tre som använder sig utav läromedel när de undervisar om 

kost. Förutom läromedel är det vanligt förekommande att använda sig utav internetkällor och 

Livsmedelsverket. Livsmedelsverket återfinns enklast på internet så det är möjligt att en stor del 

av de som svarat att de använder internet gör det för att ta del av Livsmedelsverkets hemsida. Av 

de 14 procent som uppgav att de använder sig utav andra källor så är det många av dem som 

utgår från egen kunskap. Förutom egen kunskap så är det vanligt att informanterna använder 

olika tidskrifter, kompendium eller annan veteskaplig litteratur.  
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Figur 9. 

 

Framställer vi resultatet uppdelat i kön kan vi se att kvinnor använder sig mer utav 

Livsmedelsverket och mindre utav läromedel.  

5.3 Innehållsval i undervisningen 

Resultatet gällande innehållsval och vad informanterna väljer att undervisa om när det gäller kost 

visar att lite drygt tre av fyra väljer att undervisa om kost relaterat till träning och ungefär 70 

procent undervisar om kostrekommendationer, det vill säga, hur man ska äta för att må bra. Det 

är inte lika vanligt med undervisning gällande kost och sjukdomar eller doping, men ungefär en 

av tre gör det.  

 

 

Figur 11.  

 

Den stora skillnaden mellan könen är att ungefär 15 procentenheter fler män väljer att undervisa 

om kost relaterat till träning och att nästan dubbelt så många män undervisar om doping jämfört 

med kvinnor. Det är en markant skillnad när det gäller området kring doping. Att fler män 
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undervisar inom det området kan ha att göra med att kosttillskott och doping är vanligare bland 

män än bland kvinnor.  

 

 

Figur 12. 

5.4 Kostrekommendationer 

Som kan utläsas på stapeldiagrammet nedan så är det en klar majoritet av informanterna som 

rekommenderar eleverna att äta i enighet med tallriksmodellen. Det finns egentligen inget annat 

kostupplägg som kommer i närheten av tallriksmodellens populäritet. Femton procent uppgav att 

de rekommenderande något annat till eleverna. Det motiverande några av informanterna med att 

de försöker undvika att ge specifika råd, utan att de istället försöker lyfta vad kroppen behöver 

och varför kroppen behöver det, samtidigt som de upplyser om vilka olika modeller som finns. 

En annan informant menade att det är beroende från individ till individ och kosten måste 

anpassas efter behov. Är det någon som tränar mycket och är fysiskt aktiv måste kosten anpassas 

efter det faktum.  

 

Några markanta skillnader förekommer inte mellan könen utan av vad det går att utläsa är män 

generellt bättre på att informera om olika dieter då en högre procentuell andel av dem har svarat 

på frågan och kryssat för flera alternativ.  
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Figur 13. 

 

 

Figur 14. 

 

Vi hade med en följdfråga på enkäten där vi bad informanterna fylla i mer specifikt vad de 

rekommenderade eleverna att äta för att må bra. Urvalet av livsmedel och metoder är valda 

utifrån de sex råd som Livsmedelsverket tagit fram och som ska säkerställa att alla näringsbehov 

tillgodogörs.  

 

 

Figur 15. 
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Det är framförallt några livsmedel som är utmärkande i resultatet och som informanterna väljer 

att rekommendera i större utsträckning än andra. Dessa är frukt och grönt, samt 

fullkornsprodukter och vikten av att äta fisk. Det är inte lika vanligt förekommande att  

informanterna betonar vikten av att välja nyckelhålsmärkta produkter eller uppmanar eleverna att 

använda flytande olja i matlagningen.  

 

En stor del av informanterna, vilket också var fallet på förra frågan, har uppgett att de undervisar 

om annat. Av deras svar beror detta på att många vill betona vilkten av att äta varierat och 

allsidigt och att undvika ensidig mat: ”Samtliga ovan med god balans, Du kan äta allt, men inte 

alltid och inte hur mycket som helst. Jag försker lära dem en sund inställning till både kost och 

motion.”72 Ledordet är balanserad kost och det stöds av resultatet att nästan tre av fyra väljer att 

undervisa om tallriksmodellen.  

 

Den stora skillnaden om informanteras svar bryts ner efter kön är att fler män än kvinnor väljer 

att undervisa om specifika livsmedel. Det är endast att välja nyckelhålsmärkta produkter som 

kvinnor oftare undervisar om. Varför denna skillnad råder ska vi undersöka närmare under nästa 

del som är uppsatsens sista. Vi ska också föra en diskussion kring resultatet i relation till tidigare 

forskning samt den valda teorin. 

 

 

                                                 
72 Anonym informant,  enkätsvar, 21/4-11 
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilket utrymme lärare i idrott och hälsa under 

grundskolans senare år ger kost i sin undervisning. För att besvara syftet har vi ställt följande 

frågor:  

 

- Hur förhåller sig undervisningen till livsmedelsverkets rekommendationer? 

- Vad väljer lärare i Idrott och hälsa att undervisa om när det gäller kost? 

- I vilka sammanhang i idrottsundervisningen undervisar de om kost? 

- Vad rekommenderar de elevern att äta för att må bra? 

- Hur skiljer sig kostundervisning åt mellan manliga och kvinnliga lärare? 

Resultatet visar att 85 % av informanterna undervisar om kost, medan 15 % väljer att inte göra 

det. Resultatet visar också att fler män än kvinnor väljer att undervisa om kost. Det var vanligast 

att informanterna lade ner mellan 3-4 timmar per läsår åt kostundervisning och att nästan tre av 

fyra av de tillfrågade undervisade mellan 1-6 timmar. Vanligast var att kostundervisningen 

förekom i samband med praktiska lektioner eller under rena teoripass. Undervisningen tar sig 

uttryck genom traditionell teoriundervisning, det vill säga förmedlingspedagogik där läraren 

informerar eleverna om kost.  

De flesta lärarna föredrog att använda traditionella läromedel för att undervisa om kost, tätt följt 

av internetkällor. Den vanligaste undervisningen om kost handlade om kost relaterad till träning 

och allmänna kostrekommendationer i ospecificerade sammanhang. Bland de manliga 

informanterna var det nästan dubbelt så vanligt förekommande med undervisning om 

kosttillskott och doping jämfört med de kvinnliga informanterna.  Att män undervisar mer om 

kosttillskott och doping kan ha att göra med att män oftare är brukare av sådana preparat.  

Ungefär tre av fyra av informanterna har tallriksmodellen som utgångspunkt vid 

kostundervisning om hur eleverna bör äta. Resultatet tyder också på att informanterna är ganska 

dåliga på att belysa alla de livsmedel som kroppen behöver för att må bra och som 
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Livsmedelsverket rekommenderar. De väljer istället att undervisa mer generellt om hur viktigt det 

är att äta allsidigt och varierat och att undvika ensidig kost.  

Vad vi också kan utläsa av resultat som helhet är att det är en större andel män som har valt att 

kryssa fler alternativ i enkätundersökningen vilket i vår undersökning pekar mot att de bedriver 

en mer varierad undervisning. I detta sammanhang betyder en mer varierad undervisning att de 

undervisar om fler områden kopplade till kost samt kostråd. Denna skillnad är ca 10 

procentenheter. Som vi nämnt tidigare är detta en mindre skillnad som inte går att säkerhetsställa 

med resultatunderlag. Det hade behövts fler informanter för dra annat än tendenser av det 

resultatet.  Men det ger oss i alla fall ett underlag som kan peka mot att det råder skillnader mellan 

män och kvinnor och hur de undervisar om kost.  

 

Som vi också beskrev i början intar kursplanen i Idrott och hälsa en öppen tolkning av 

hälsobegreppet och beskriver mål som kan tolkas olika av olika individer, vilket per automatik 

kommer leda till olika tolkningsrepetoarer. Ändå kunde vi utläsa ett mönster i informanternas 

svar, de flesta tenderar att svara ungefär likadant. Detta kan betyda att lärare är duktiga på att 

tolka skolans styrdokument och att de ändå väljer att undervisa om ungefär samma innehåll, ett 

innehåll som då enligt majoriteten får anses viktigt.  

 

Det är ändå positivt att hela 85 % av informanterna ändå väljer att undervisa om kost. Nästan nio 

av tio lärare anser faktiskt att kostundervisning är viktigt. Visserligen så lägger många av dem inte 

ner speciellt mycket tid, men lite tid anser vi är bättre än ingen tid alls. Varför de inte väljer att 

lägga ner mer tid går det bara att spekulera om, men då det är ett ämne som ska rymma så många 

olika delar så är det naturligt att något får stryka på foten. Det är inte omöjligt att många lärare 

anser att det är ett område där de saknar kompetens och därför väljer att undvika området. Idag 

är det inte helt lätt att veta vad som får anses som en god kost och vad som är bra att äta. Om det 

ändå upp på forskningsnivå råder meningsskiljaktigheter och olika uppfattningar om kost så blir 

det svårt att som lärare att själv veta. Då gäller det istället att lära eleverna om vilka rådande 

uppfattningar som finns och sen låta dem bilda egna uppfattningar. Det kan vara en anledning till 

att många lärare inte undervisar om specifika kostråd, utan istället lär ut vikten av att äta allsidigt 

och varierat.  
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6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Tidigare forskning på området har fokuserat mycket på hälsa och hur hälsoundervisningen 

kommer till uttryck inom ämnet och inte lika mycket specifikt om kost. Kost är dock nära 

sammankopplat med hälsa och brukar ingripas i begreppet tillsammans med ergonomi och 

motion. Tidigare forskning på området visar också att kost finns med när de undervisar om hälsa. 

Hur denna undervisning kommer till uttryck varierar dock beroende på elevernas ålder. Bland 

lägre åldrar var kostundervisningen inbakad i de pedagogiska måltiderna eller förekom i samband 

temadagar.73 Det stämmer överens med undersökningens resultat där nästan tre av tio svarar att 

de undervisar om kost i samband med temadagar.   

 

I Larnebys examensuppsats förknippade informanterna hälsa med följande: något teoretiskt som 

förknippas med vanlig klassrumsredovsning, något som andra undervisar om eller något som 

främjas i samband med fysisk aktivitet och förmedlas i form av kunskap om hur och varför man 

ska träna.74 Att hälsa är något som det undervisas om i andra ämnen, till exempel Hem- och 

konsumentkunskap stämmer inte överens med vår undersökning där endast 1/10 uppgav att de 

inte undervisade om kost. Dock har många informater svarat att de bedriver kostundervisning i 

ämnesöverskridande undervisning.  

 

Skolverket menar att hälsa har en underordnad roll i ämnet och ses som ett separat inslag som 

inte är integrerat med den praktiska verksamheten.75 När grundskolelärare har fått rangordna vad 

som är viktigt inom ämnet så har hälsa inte heller prioriterats.76 Ser vi det till resultatet och det 

faktum att det vanligaste sammanhanget där kost förekom var i samband med teorilektioner så 

stämmer det väl överens med deras resultat. Resultatet visar dock att det nästan är lika vanligt 

med kostundervisning i samband med praktiska lektioner. Vi kan dock inte utläsa hur denna 

undervisning tar sig uttryck då vi inte vet vad det är de undervisar om under de praktiska 

lektionerna. Anledningen till detta var en avgränsningsfråga och hur vi utformande enkätfrågorna. 

Med det kan ha ett samband med att den vanligaste kostundervisning handlar om kostens 

betydelse för träning. Undervisningen om det sambandet blir därför lämpligt att bedriva i 

samband med praktiska lektioner.  

 

                                                 
73 Kjellqvist, 2000, s. 25-29. 
74 Larneby, 2010, s. 3, 16, 43, 44. 
75 Skolverket, 2003, s. 3 



34 

 

Larnebys uppsats påvisar att eleverna inte uppfattar hälsoundervisningen då den är inbakad i de 

praktiska lektionerna.77 Samma sak kan vara förekommande bland lärare också, de undervisar om 

ämnesområden i förbifarten och inte reflekterar över det i efterhand. Det kan vara en anledning 

till att kostundervisningen är vanligast förekommande under teorilektionen., men för att gräva 

djupare i den frågan vore observationsstudier en väg att gå. Uppfattad undervisning och hur det 

konkret går till behöver inte alltid överensstämma.   

 

Hälsa ses också som något som främjas i samband med fysisk aktvitet och förmedlas i form av 

kunskap om hur och varför man ska träna. Den uppfattningen om hälsa överensstämmer med 

Quennersteds avhandling där han har delat in idrott och hälsa-ämnet i olika diskurser. Enligt 

honom består hälsoperspektivet ofta av träningslära och vikten av regelbunden motion. Det är 

också främst inom fysiologidiskursen som kost och hälsa får mest utrymme. Kost och hälsa tar 

sig uttryck i undervisning om näringslära och hur kosten påverkar kroppen och det fysiska 

välbefinnandet. Hälsa i ämnet består främst av att förhindra, förebygga och informera om risker 

med osunt leverne.78 Resultat tyder inte på något annat utan det är vanligast med 

kostrekommendationer och kost i relation till träning samt undervisning om hur eleverna ska äta 

för att må bra. Det överensstämmer med att hälsa i ämnet har en patogen inriktning. Fokus inom 

ämnet är den biologiska kroppen.  

 

Enligt Skolverkets rapport från 2010 förekommer undervisning om kost, ergonomi och 

arbetsmiljö i två procent av de granskade lektionerna.79 Vi kan även dra liknande slutsatser i vår 

undersökning där informanternas svar har visat att antalet timmar som läggs på kostundervisning 

är relativt få under ett läsår. Enligt grunskolans timplan har elever rätt till minst 500 timmar 

lärarledd undervisning i Idrott och hälsa under grundskolan. Det är dock svårt för oss att veta 

exakt hur många timmar Idrott- och hälsoundervisning som informanterna bedriver under ett 

läsår. Vi kan därför inte dra några slutsatser om hur många procent av den totala undervisningen 

som kostundervisningen tar upp. Dock har enstaka informanter uppgett att anledningen till att de 

inte har prioriterat kostundervisningen är för att de inte vill offra den praktiska undervisningen.  

 

Livsmedelsverket har för enkelhetens skull tagit fram några enkla råd som man ska följa för att 

täcka in deras rekommendationer om kost. Vi frågade informanterna om de belyste alla de råd 

                                                                                                                                                         
76 Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudberg, Sundberg, Svensson, 2003, s.17. 
77 Larneby, 2010, s. 44. 
78 Quennerstedt, 2006, s. 30-31, 162, 171, 174, 244, 245. 
79 Skolverket, 2003, s. 3 
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som Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska följa. Svaren visar att alla sex råd förekommer i 

undervisningen, men att inte alla väljer att undervisa om dem. Vanligast var det att 

rekommendera eleverna att äta frukt och grönt, fullkornsprodukter samt fisk. Tvärtemot 

Livsmedelsverkets rekommendationer att använda rätta fetter i lagom stora mängder så tyder 

resultatet på att väldigt få undervisar om fetter i matlagningssammanhang, eller att använda 

nyckelhålsmärkta produkter. Att utfallet är som sådant kan ha att göra med att hälsa i idrott och 

hälsa-sammanhang främst består av kost i samband med träning och där är fokus mer på vad vi 

ska stoppa i oss och inte hur det ska tillagas eller vikten av att välja vissa produkter. Många 

kanske också anser att matlagningsetik och vett hör till Hem- och kunsumentkunskapen och inte 

idrott och hälsa-undervisningen. En annan anledning till utfallet kan vara att många lärare istället 

väljer att undervisa mer generellt om kost, vikten av att äta varierat och allsidigt. Detta har vi 

också sett tendenser av i svaren.   

 

Livsmedelsverket har också valt att konkretisera dessa råd genom Tallriksmodellen och 

Matcirkeln, två modeller som ska tillgodose kroppens basala behov.80 Enligt resultatet så 

undervisar 70 procent av informanterna om tallriksmodellen, vilket är den överlägset vanligaste 

rekommendationsmodellen. Många angav också ”annat” och de menar att det är viktigare att 

undervisa om vikten av variation och allsidighet och inte om fastställda modeller. Att 

Livsmedelsverket rekommenderar Tallriksmodellen är just för att den är så pass allsidig och 

passar de flesta av oss.  

6.3 Genusperspektivet  

Då vi också har valt att belysa genus i vår uppsats så blir det intressant att se om det förekommer 

några skillnader hur män och kvinnor undervisar om kost. Resultatet visar på vissa skillnader, 

men det är alltid svårt att dra några större slutsatser om dem då antalet informanter är tämligen 

få. Det vi dock kan se är att fler kvinnor än män väljer att inte undervisa om kost. Av de som 

väljer att undervisa om kost så är det fler kvinnor som undervisar 5-8 timmar om kost under ett 

läsår.  

 

Att fler kvinnor väljer att lägga ner mer tid på kostundervisningen kan enligt ett genusteoretiskt 

perspektiv ha att göra med olika föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Att 

                                                 
80 Livsmedelsverket, [http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/], 

[http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen], 

[http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Matcirkeln/], 
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kvinnliga idrott och hälsa-lärare lägger ner mer tid på kostundervisning kan därför ha att göra 

med att tillagning och servering är något som traditionellt har tillhört den kvinnliga identiteten 

och fortfarande lever kvar.81 Genussystemet reproduceras hela tiden och är något som vi skapas 

in i.82 Nu tror vi inte att man ska dra för stora växlar vid detta resultat och det går att ifrågasätta 

genusteorins användbarhet i detta sammanhang, men det tåls att reflektera över. Denna skillnad 

att färre kvinnor än män undervisar om kost kan dock som vi tidigare nämnt ligga inom 

felmarginalen och det kanske inte har något alls att göra med genus.  

 

Det är dock intressant att använda sig av olika teorier om strukturella skillnader för att belysa de 

skillnader som existerar inom många områden.  
 

Annan forskning visar att män är mindre benägna att prioritera sin hälsa när det gäller kostval och 

att den genomsnittliga mannen inte heller är lika intresserad av att lära sig om kost och 

nutrition.83 Detta kan vara teori till att manliga lärare undervisar färre timmar om kost. De har 

helt enkelt inte samma intresse av det. Detta borde dock inte spela någon roll i skolsammanhang 

då lärare ska undervisa om det som står i kursplanerna. Mäns benägenhet att inte prioritera sin 

hälsa och kost syns dock inte i hur de undervisar. Ungefär lika många kvinnor som män 

undervisar till exempel om vikten av att äta frukt och grönt samt välja fullkornsprodukter.  

 

En stor skillnad mellan män och kvinnor är dock hur de undervisar om kost. Kostdagböcker är 

nästan dubbelt så vanlig metod bland män som bland kvinnor. Att det är en sådan stor skillnad är 

svårt att svara på. En teori vi har är att män föredrar att kommunicera via text, bland annat för att 

det kan vara känsligt för tjejer att uttrycka sig om sina kostvanor då kvinnors relation till mat är 

komplex och i högre grad influeras av socialt tryck än pojkars.84 Kvinnor använder sig också mer 

utav Livsmedelsverket i sin undervisning vilket kan tyda på att Livsmedelsverket är bättre på att 

nå kvinnor än män. Att de föredrar Livsmedelsverket kan också påverka att de i mindre grad 

använder traditionella läromedel inom området.  

                                                 
81 Wesslén, 2000, s. 7-8, 36.  
82 Hirdman, 2004, s. 119, 121. 
83 Bellisle, Haase, Jonwutiwes, Nillapun, Steptoe, Wardle, 2004, s. 108. 
84 Wesslén, 2000, s. 8, 34-35.  
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6.4 Diskussion av metodval 

Vi fick skicka ut många fler enkäter än väntat då väldigt få informanter besvarade de första 150 

mail som först skickades ut. Exakt varför informanterna inte besvarade enkäterna har vi inte 

kunnat konstatera men diskussion kring eventuella anledningar har förts. En anledning kan ha 

varit att i det första utskicket så skulle informantera besvara enkäten i mailet genom att sätta 

kryss, en metod som kan ha upplevts som omständig och jobbig.  

Andra logiska anledningar som tidsbrist eller ork hade vi räknat med, men inte att bara 15 av 100 

skulle ta sig tid att besvara enkäten. En del informanter var bortresta då vi direkt efter utskick fick 

ett autosvar, där informanten meddelade att denne var borta, samt vilken datum som han/hon 

kommer att återvända.  

Vi diskuterade också om att enkäten eventuellt var för lång och om vi hade ställt för många 

frågor. Detta var något vi var medvetna om innan utskicket. Slutsatsen vi tog då var att kvaliteten 

på enkäten skulle minska och att vi inte skulle få svar på alla ställda frågor, vilket i sin tur också 

skulle påverka resultatet.  

Vid diskussion med vår handledare kom vi fram till att det inte skulle spela någon större roll om 

vi minskade ner antalet enkätfrågor eller inte. När en informant väl har bestämt sig för att besvara 

en enkät så gör hon det eller så gör hon det helt enkelt inte. Vi kan då konstatera att färre antal 

frågor inte skulle ha påverkat informanternas beslut om att besvara mailet. Med detta menar vi att 

använda oss utav 5-8 frågor istället för 8-13 frågor.  

Resultatet av det första utskicket blev i alla fall ett stort bortfall. På grund av detta höga bortfall så 

beslutade vi att en vidare åtgärd måste tas för att vi skulle få flera att svara på enkäten. Vi hittade 

en sida för enkätskapning på Internet där vi gjorde om vår enkät för att vidare underlätta för 

informanterna att svara på den. Enkäten blev mer lättåskådlig och presenterades via en extern 

länk istället för direkt på mailet. Resultatet visade sig öka antal svar tre gånger så mycket.   

Vi har märkt att ett problem med internetenkäter är att bortfallet blir högt. För oss uppemot 75 

procent. Där finns det en fördel med andra metoder, till exempel olika typer av intervjuer då de 

genomförs på plats eller över telefon, samt att det inte krävs lika många informanter.  

Vi har inte kunnat hitta något mönster mellan kommunerna vid jämförelser mellan antal 

besvarade mail. Vem som svarade eller hur många ifrån varje kommun varierade lite, gemensamt 
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för samtliga kommuner var dock de fåtal personer som valde att besvara på mailen. Vi hade först 

tagit beslutet inte besvära rektorerna med mail, eller hjälp med vidarebifogningar av etiska skäl.  

Vi ändrade oss i den frågan när vi märkte hur få svar vi fick in och tog rektorna till hjälp för att 

nå Idrott- och hälsa-lärare som inte listat sin epostadress på skolornas hemsidor.  

Detta visade sig vara ett effektivt beslut som gav resultat. Många rektorer ställde upp och hjälpte 

till att vidarebefoga enkäten till de olika skolornas Idrott- och hälsa-lärare. Det var ingen, vore sig 

lärare eller rektorer som på något sätt klagade eller gav negativ respons på e-posten eller 

enkäterna.  

Vi valde också att skicka ut en kort påminnelse till samtliga informanter där vi vädjade om hjälp, 

denna gång i form av ett mycket kortare mail och en länk till enkäten. Den andra mycket kortare 

mailet bidrog kanske till att informanterna beslutade att besvara på mailet. Varför det var en 

högre procentuell andel kvinnor som besvarade mailet är svårt att ge ett bra svar på. Men 

sammantaget går det att konstatera att bortfallet i antal besvarade enkäten var större hos manliga 

informanter. Möjligtvis är enkättröttheten större bland dem.  

Andra anledningar till att lärarna inte svarade på mailet kan ha varit att många hade mycket att 

göra precis innan påsklovet och inte hann besvara på mailet, eller helt enkelt glömt att svara, och 

blev påminda efter att ha läst det andra utskicket.  

 

Det finns fördelar med valet av en enkätundersökning. Resultatet blir kvantitativt och vi har fått 

in över 100 svar vilket har gett en viss tillförlitlighet i resultatet. Samtidigt blir svaren begränsade 

då vi använt oss av kryssfrågor med möjlighet att specificera vissa svar. Hade vi istället använt oss 

utav oss utav kvalitativa intervjuer så hade vi fått ut mer kvalité i svaren, dock i betydligt mindre 

skala. Det hade i sin tur påverkat resultatet och gett ett magrare utfall. Enkäten har dock inte gett 

ett dåligt resultat, snarare en väldigt tydlig och överskådlig bild av de frågor vi har sökt svar på. 

Ett resultat en intervjustudie kanske inte hade gett med tanke på den tid vi har haft till 

förfogande. Vi hade enligt beräkningar hunnit med ca 10 intervjuer med tanke på den tid som 

krävs för transkribering och sammanställning av resultat. Dessa kvalitativa intervjuer hade gett 

oss möjlighet att dra tendenser i vad en större studie hade kunnat visa, men dock endast 

tendenser. Det bästa hade nog varit att kombinerat en enkätundersökning med en kvalitativ 

intervjustudie, vilket vi också under en period hade planerat. Men i mån av tid valde vi att 

fokusera på en metod istället. Två metodval hade därför varit mer adekvat och gett bättre 

tillförlitlighet i resultatet.   
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6.5 Framtida forskning 

Framtida forskning inom området kan vara en bredare studie som skulle ge en högre signifikans i 

resultatet än vad vår studie har visat. Man kan sedan använda resultatet för att förbättra och 

belysa att det finns ett problem med kostundervisningens utrymme i skolan. Kostens betydelse i 

skolan negligeras vilket vi anser fel när vi har ett växande samhällsproblem med övervikt och 

fetma med sjukdomar som följd.  

  

Kost och matens betydelse har tappats bort i skolans styrdokument och frågan är om dess 

betydelse har återkommit i gy2011. Det är inget vi vet något om, men det vore intressant att 

studera de nya styrdokumenteten och hur kost tar sig uttryck där. De nya kursplanerna ska vara 

mer konkreta i sina målbeskrivningar och om detat är fallet med kost och hälsa är ett lämpligt 

forskningsområde.    

 

Vidare forskning som kan bli aktuellt om några år är om kostundervisningen har förändrats i och 

med nya kursplaner eller om undervisningen fortfarande bedrivs på samma sätt som med Lpo94. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej. Våra namn är Michael Olsson och Joures Sinani och vi är två studenter på Uppsala 

Universitet som denna termin läser Idrott och Hälsa C: Hälsopedagogik inom lärarprogrammet. 

Just nu skriver vi en uppsats relaterad till hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till kost och 

hälsa i sin undervisning och vi vore tacksamma om du har tid att besvara en enkät vi har 

sammanställt. Enkäten tar inte mer än 5-10 minuter att besvara. Uppgifterna som framkommer i 

enkäten kommer endast att användas i denna undersökning. Enkätsvaren sparas av oss på ett 

säkert ställe som forskningsmaterial, men men vi kommer att radera all information kopplat till er 

som person, skola, ort etc.  

Vi är tacksamma för ditt deltagande 

Idrottslärares inställning till kost i undervisning 

ALT 1. Praktisk info: Enklaste sättet att fylla i enkäten är att välja att ”svara” på mailet och sen 

sätter du in ett kryss med ”x-tangenten” i den [   ] som du anser passande eller skriver på den rad 

där det finns utrymme. När du har fyllt i enkäten mailar du tillbaka den till oss.   

 

ALT 2. Du fyller i enkäten genom att klicka på länken längre ned i mailat som tar dig till en sida 

på internet där enkäten finns upplagd. Sen är det bara att följa anvisningarna.  

  

Kvinna  [  ] Man [   ] 

 

Ålder: 20-30 [   ] 31-40 [   ] 41-50 [   ] 51-60 [   ] 61-67 [   ] 

 

Utbildningsnivå:  

Fullföljd grundskoleutbildning [   ] Gymnasialutbildning [   ]  

Universitetsutbildning idrottslärare [   ] Annan universitetsutbildning [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera: 

  

Antal år som aktiv lärare:  

0-5 [   ] 6-10 [   ] 11-15 [   ] 16-20 [   ] 21-25 [   ] 26-30 [   ]  31-35 [   ] 35-40 [   ] 41-45 [   ]  

46-50 [   ] 
 



45 

 

 

Fråga 1.  Undervisar du om kost?    Ja [   ]   Nej  [   ] 

Om ja, gå vidare till fråga 2, om nej besvara 1b  

Fråga 1b. Varför undervisar du inte om kost? 

Inte relevant enligt kursplanen [   ] Anser att eleverna får det i andra ämnen [   ] 

Prioriterar annat [   ] Brist på tid [   ] Eleverna är inte intresserade [   ] Resursbrist [   ] 
 

 

Fråga 2. Är du medveten om vad kursplanen i idrott och Hälsa säger om hur vi ska 

undervisa om kost och hälsa? Ja [   ]   Nej  [   ] 

 

Fråga 3. Hur mycket tid lägger du på undervisning om kost? (Antalet timmar/läsår)  

1-2 [   ] 3-4 [   ] 5-6  [   ] 7-8 [   ] 9-10 [   ] 11-12 [   ] Mer [   ] 

Om mer, specificera: 

 

Fråga 4. I vilka sammanhang undervisar du om kost?  

I samband med praktiska lektioner [   ]  Under teorilektioner [   ] Temadagar [   ] Externa 

föreläsare [   ] Annat [   ]  

Om annat, specificera:  

 

Fråga 5. Hur undervisar du om kost?  

Teoriundervisning [   ] Film [   ] Smågruppsredovisningar [   ] Värderingsövningar [   ] Projekt [   ] 

Kostdagböcker [   ] Externa föreläsare [   ] Temadagar [  Ämnesöverskridande [   ] Annat [   ]  

Om annat, specificera:  

 

Fråga 6. Vad använder du dig av för källor när du undervisar om kost?  

Läromedel [   ] Internetkällor [   ] Datorprogram [   ] Livsmedelsverket [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera:  

 

Fråga 7. Vilka områden inom kost undervisar du om?  

Kostrekommendationer [   ] Kost relaterad till sjukdomar [   ] Kost relaterad till träning [   ] 

Kosttillskott [   ] Doping [   ] Medicin [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera:  

 

Fråga 8. Hur rekommenderar du att eleverna ska äta?  

Enligt Tallriksmodellen [   ] Matcirkeln [   ] GI [   ] Lågkolhydratsdieter [   ]  

Näringspyramiden   [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera:  

 

Fråga 9. Vad rekommenderar du att eleverna ska äta för att må bra?  

Mycket frukt och grönt [   ] Fullkornsprodukter [   ] Kött och Fågel [   ]  

Välja nyckelhålsmärkta produkter [   ] Äta fisk flera gånger/vecka [   ]  

Använda flytande olja vid matlagning [   ] Annat [   ]  

Om annat, specificera:  
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Fråga 10. Belyser du sjukdomar relaterade till kostvanor? Ja [   ] Nej [   ] 

Om ja: Anorexi [   ] Bullemi [   ] Fetma [   ] Hjärt- och kärlsjukdomar [   ]Annat [   ] 

Om annat, specificera:  

 

Om nej, varför inte, specificera: 

 

Fråga 11. Vilken är din inställning till energidrycker och hur kommer det uttryck i din 

undervisning?  

Jag rekommenderar det till eleverna [   ] Jag rekommenderar inte det till eleverna [   ] 

Jag rekommenderar det till eleverna i enskilda fall [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera: 

 

Om i enskilda fall, specificera: 

 

Fråga 12. Vilken är din inställning till kosttillskott och hur kommer det uttryck i din 

undervisning?  

Jag rekommenderar det till eleverna [   ] Jag rekommenderar inte det till eleverna [   ] 

Jag rekommenderar det till eleverna i enskilda fall [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera: 

 

Om i enskilda fall, specificera: 

 

Fråga 13. Vilka examinationsformer använder du dig av för att mäta elevernas kunskaper 

om kost?  

Prov [   ] Muntliga examinationer [   ] Egna arbeten [   ] Projekt [   ]  

Praktiska moment [   ] Gruppredovisningar [   ] Annat [   ] 

Om annat, specificera:  
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Bilaga 2  

Diagram 

 

Undervisar du om kost? 

 

 

Figur 1. 

 

 

Figur 2. 

 

Hur mycket tid lägger du ner på undervisning om kost? 

 

 

Figur 3. 
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Figur 4. 

 

I vilka sammanhang undervisar du om kost? 

 

 

Figur 5. 

 

 

Figur 6. 
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Hur undervisar du om kost? 

 

 

Figur 7. 

 

 

Figur 8. 

 

Vad använder du dig av för källor när du undervisar om kost? 

 

 

Figur 9. 
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Figur 10. 

 

Vilka områden inom kost undervisar du om? 

 

 

Figur 11. 

 

 

Figur 12. 
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Hur rekommenderar du eleverna att äta? 

 

 

Figur 13. 

 

 

Figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Vad rekommenderar du eleverna att äta för att må bra? 

 

 

Figur 15. 

 

 

Figur 16. 

 

 

 

 


