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Abstract 
Denna uppsats handlar om hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar kost i Lgr 11 

samt hur de undervisar kring kost. Syftet är dessutom att undersöka elevers uppfattningar om 

kostundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Den metod som har valts till denna studie är en 

kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem idrottslärare samt 

fyra elevgrupper om fem elever vardera. Resultatet visar att informanterna betonar vikten av 

ett samarbete med hem- och konsumentkunskapen som en betydande roll för utvecklingen för 

kostundervisningen, vilket anses kan främjas genom att hela skolverksamheten arbetar utifrån 

samma målsättningar.  

 

Nyckelord: Kost, hälsa, grundskolans senare år, ämnet idrott och hälsa, hem- och 

konsumentkunskap. 
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1. Inledning 
”Dåliga matvanor hotar den svenska folkhälsan”, detta är en undersökning som Statens 

Livsmedelverk har publicerat (DN 2012-09-13). Dåliga matvanor anses skapa ett 

folkhälsoproblem i dagens samhälle. Undersökningen påvisar att vi äter för mycket socker 

och fett, å andra sidan för lite grönsaker. Detta leder till att många drabbas av fetma menar 

generaldirektören Inger Andersson på Statens Livsmedelsverk. I en annan undersökning som 

framgår av Vårdförbundet, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet beskrivs det att 

”föräldrar tar inte ansvar anser åtta av tio vuxna” (DN 2009-01-30). Dessa aktörer råder 

regeringen att ta ett samlat ansvar för att förebygga hälsa och förmedla en bredare information 

om kost och fysisk aktivitet. Studien påvisar att barns ohälsosamma livsstil har sin grund i 

hemmet. Barn och ungdomars ökande konsumtion av sötsaker beror på föräldrarnas fostrande. 

Samtidigt vill en majoritet av föräldrar förbjuda sötsaker i skolan (DN 2009-01-30). 

 

Detta är särskilt intressant eftersom i dagens samhälle är god hälsa en modern livsstil och är 

ständigt aktuellt inom massmedia. Denna motsägelsefullhet har inspirerat oss att ta reda på 

mer om frågor om kost i ämnet idrott och hälsa. Utifrån tidigare erfarenheter och i samband 

med verksamhetsförlagda utbildningar, frågar vi oss om hälsobegreppet kost uppmärksammas 

tillräckligt i undervisningen för att svara upp mot målen för ämnet idrott och hälsa.  

 

Det har visat sig i många forskningsstudier att kost har en stor betydelse i vårt vardagliga liv. 

Skolan har ett betydelsefullt ansvar för att förbättra och främja hälsan för barn och ungdomar 

(Folkhälsoinstitutet, 2011:4). En viktig faktor i arbetet är att ge elever kunskaper om 

matvanor, fysisk aktivitet och hälsa. Dessutom ska skolan eftersträva att ge elever en 

inspirerande livsstil. För att detta ska fungera på bästa tänkbara sätt är det viktigt att hela 

skolans verksamhet handlar utifrån samma budskap. Forskningen har dessutom påvisat att 

breda hälsofrämjande satsningar i skolan påverkar elevers hälsa positivt, till exempel att 

elever rör sig mer samt äter bättre både i skolan och på fritiden (Folkhälsoinstitutet, 2011:4). 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs det att eleverna ska 

kunna ”olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa” (Lgr 11:53). I idrott och hälsa är kravet för 

betyget E i årskurs 9 att; ”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om 

egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur 
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aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 

förmågan (Lgr11:55). 

 

Denna studie syftar till att ta reda på hur lärare inom idrott och hälsa arbetar med kost och hur 

lärare upplever elevers förkunskaper inom detta område. Dessutom ämnar denna studie att ta 

reda på hur elever ser på kost i ämnet idrott och hälsa. 

 

2. Bakgrund 
I det här avsnittet diskuteras kost i kursplanen för idrott och hälsa utifrån Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) samt olikheterna mellan dessa. Detta 

för att belysa kostens roll i respektive kursplan. Vidare presenteras en studie kring 

hälsoperspektivet utifrån skolinspektionens flygande inspektioner. Därtill behandlas en 

definition av hälsa och kost, historiskt perspektiv av kost samt vad är bra kost ur ett 

hälsoperspektiv. 

 

2.2. Vad säger styrdokumenten om kost i idrott och hälsa? 
Lpo 94: 

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att det ska bidra med att eleverna utvecklar en lust för 

fysisk aktivitet samt att främja deras sociala och psykiska kunnande. Tanken är att de ska få 

insikt om hur deras levnadsvanor påverkar hälsan. Med detta menar man att undervisningen 

ska tillägna kunskap om att må bättre samt göra eleven självmedvetna om sin egen hälsa i sitt 

fortsatta liv. Genom detta ska eleverna få kunskap om vad som påverkar deras hälsa samt få 

en förståelse kring ansvarstagande angående sin egen hälsa (Lpo 94:22). 

 

Målen som eleven ska uppnå i slutet av årskurs 9: 

• ”Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang” (Lpo 94:24) 

 

 

Lgr 11: 

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att stimulera eleverna till ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet. Eleverna ska bli medvetna om vad som inverkar på den fysiska hälsan samt hur man 



 7 

kan bearbeta sin egen hälsa under hela livet. Undervisningen ska syfta till hur fysiska 

aktiviteter står i förhållande till fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ge förutsättningar till 

att själv kunna ta ställning till frågor angående idrott, hälsa och livsstil (Lgr 11:51). 

 

Centralt innehåll för hälsa och livsstil i läroplanen: 

Eleverna ska utveckla sina kunskaper så möjligheten finns att sätta upp egna mål inom hälsa 

och livsstil (Lgr 11:14). Eleverna ska även förstå sambandet mellan hälsa, kost och rörelse. 

Eleven ska vidare förstå olika definitioner av hälsa (Lgr 11:53) 

För betyget E i årskurs 9 krävs det att: 

• ”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 

med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan” 

(Lgr11:55). 

 

2.3. Olikheterna mellan Lpo 94 och Lgr 11 
Skillnaden mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att hälsa och livsstil har en egen rubrik i det centrala 

innehållet i Lgr 11 medan begreppet mat tas upp en gång i Lpo 94. Dessutom talar Lpo 94 om 

mat och Lgr 11 om kost, det vill säga begreppet mat har byts ut mot begreppet kost. I 

Kommentar- materialet för Lgr 11 åberopar de att skolverket har gjort en undersökning, där 

resultatet visar att eleverna vill ha mer kunskaper om vad som påverkar det fysiska förmågan 

och sin egen hälsa. Utifrån denna undersökning har man försökt öka innehållet i 

undervisningen med vad det gäller hur träningsmetoder, rörelseaktiviteter, kost och andra 

faktorer kan påverka på deras fysiska förmåga (Kommentarsmaterial, 2011:7). Det är viktigt 

att eleverna själva ges möjlighet att analysera och reflektera kring de aktiviteter som utförs i 

skolan. Eleverna drar då själva slutsatserna utifrån sin erfarenhet de har fått genom 

undervisningen. Vidare finns det en tydligare progression i Lgr 11 än i Lpo 94, där man i 

högre årskurs betonar i ökad grad vikten av kostens betydelse för den fysiska aktiviteten samt 

kunna redogöra för viktiga livsstilsfrågor (Kommentarsmaterial, 2011:14-15). 

 

I Lpo 94 beskrivs det att elever ska ”Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och 

kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang” (Lpo 94:24). Vår tolkning 

är att eleverna ska förstå betydelsen av bra kost i samband med motion som främjar en bra 

hälsa. Kriteriet uppfattas som opersonligt och generellt. I Lgr 11 står det att ”Eleven kan även 
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utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del 

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

påverka hälsan och den fysiska förmågan” (Lgr11:55). Här ser kunskapskravet mer ut som 

personligt och individanpassat då eleven själv ska utvärdera sina egna upplevelser kring kost 

som kan ha en påverkan kring hälsan. Det vill säga att utgångspunkten finns tydligare hos den 

enskilde individens aktiviteter.   

 

2.4. Skolinspektionens rapporter 
Skolinspektionen gjorde år 2010 en tillsyn i ämnet idrott och hälsa. Tillsynen gjordes över 

hela Sverige och skulle fokusera på grundskolans senare år, dvs. årskurs 6-9.  

Man granskade ca 300 idrott och hälsa lektioner och kom oanmälda till respektive skola. 

Inspektionen fokuserade på ett flertal aktiviteter som förekom under lektionerna. Inspektionen 

visar att bollspel dominerar och att hälsoperspektivet inte var inkopplat över huvudtaget, 

”Mycket idrott och lite hälsa”(Skolinspektionen, 2010:4- 5). 

 
Figur 1. Totala antalet observerade aktiviteter fördelade på respektive aktivitetsrubrik (Flygande tillsyn 

i Idrott och hälsa, Skolinspektionen 2010, s.6) 
 

Diagrammet visar att hälsa och kost inte är prioriterat i undervisningen för ämnet idrott och 

hälsa. Skolinspektionen menar att bollspel är det dominanta i ämnet och detta kan medföra 

konsekvenser både för eleverna och för ämnet idrott och hälsa. Exempelvis att eleverna kan 

välja att inte delta i undervisningen och följderna blir att de går miste om betydelsefull 
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kunskap inför deras framtida liv då både bollspel och prestation inte finns som mål i 

kursplanen och därför saknar giltighet vid betygsättningen (Skolinspektionen, 2010:6). 

Skolinspektionens tankar är att lärarna påverkas av samhället och eleverna angående synen på 

ämnet, d.v.s. att det är ett praktiskt ämne och fokus ligger på att ha roligt och röra på sig. 

Skolinspektionen anser att detta beror på att ämnet ur ett historiskt perspektiv har ansetts som 

ett praktiskt ämne. Men i och med de stora förändringarna i Lpo 94 då ämnet breddat sig till 

ett kunskapsämne har det än idag inte fått genomslag i ämnet idrott och hälsa 

(Skolinspektionen, 2010:7). 

 

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

tolv som kan kopplas till begreppet hälsa” (Skolinspektionen. 2010:8). 

Skolinspektionen har en åsikt om att uteblivandet av hälsoperspektivet är mycket märkligt då 

flera tidigare rapporter har visat att barn och ungdomars hälsa har försämrats genom åren. 

Utifrån kursplanen ska ämnet idrott och hälsa vara ett kunskapsämne sedan i början av 1990-

talet, men som fortfarande är format ur ett smalt perspektiv var det gäller hälsosamma 

kopplingar (Skolinspektionen, 2010:8). Skolinspektionen från 2012 visar att eleverna inte har 

tillräckligt med kunskap om syftet med ämnet vilket kan härledas från att lärarna har svårt för 

att explicera kursplanen och dess mål (Skolinspektionen, 2012:17). 

 

2.5. Definition av begreppen hälsa och kost 
Hälsa, 

Hälsobegreppet är enligt Thedin Jakobsson (2004) väldigt svårt att definiera och väldigt 

komplext, vilket gör att det rymmer många olika dimensioner. Begreppet har utrymme i 

kursplanen och då särskilt inom idrott och hälsa- ämnet. I och med att hälsa är svårt att 

definiera gör det att idrottslärarna själva får tolka och sätta upp mål för hur hälsa ska spegla 

undervisningen som man bedriver i skolan (Thedin, Jakobsson, 2004:1-2). En grundläggande 

förståelse och ett visst samförstånd krävs av vad begreppet hälsa innebär, både på individ, 

grupp och samhällsnivå för att planlägga och genomföra en hälsofrämjande undervisning. I 

och med att kraven på samhället och skolan ökar så är det inte bara fokus på att försöka 

förebygga sjukdom utan också för att främja en god hälsa och där råder vissa oklarheter kring 

vad det i praktiken innebär (Thedin, Jakobsson, 2004:1). 
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Kost, 

Kost enligt Statens livsmedelverk innehåller en mängd olika näringsämnen. Dessa ämnen kan 

dels vara nyttiga men även mindre nyttiga. Vidare menar Livsmedelverket att vi ska 

eftersträva att få i oss lagom mycket energi och tillräckligt mycket näring för att vi ska må 

bra. Däremot är inte bara mängden näringsämnen lika viktigt utan balansen mellan de olika 

näringsämnena. En bra balans får man genom att äta varierad kost (Livsmedelverket, 2013-

12-04). 

 

2.6. Kost idag 
Mat och hälsa är två begrepp vars betydelse har markant förändras genom åren. Idag lever vi i 

ett samhälle där det finns en uppsjö av mat i våra livsmedelsaffärer, detta är ett nytt fenomen 

som den tidigare generationen inte har upplevt (Andersson, Tedin, 2008:84). För den tidigare 

generationen var tillgången på mat för de flesta synnerligen begränsad. Det var dessutom inte 

lika vanligt att inhandla färdiglagad mat (Andersson, Tedin, 2008:86). I dagens moderna 

samhälle är färdiglagad eller industritillverkad mat betydligt vanligare. Idag kan färdiglagad 

mat inhandlas nästintill dygnet runt, nästan överallt, i snabbköp, på bensinmackar och på 

kvarterskrogar. Denna utveckling kan ha både sina fördelar och nackdelar. En Fördel med 

denna utveckling är att det finns ett större utbud av livsmedel som kan tillfredsställa 

individens behov. Nackdelen anses vara att det markanta utbudet av mat gör det lätt att 

inhandla både onödig och onyttig mat (Andersson, Tedin, 2008:84). 

 

Folkhälsan konstaterar att maten och ätandet under tonåren frigörs från föräldrarna. Genom att 

själv bestämma över sin kost ger det en frihet och självständighet hos ungdomarna. Utifrån 

ungdomars egna val av matvanor är det upp till dem själva att välja vad de ska äta och inte 

äta. Ett exempel är att äta vegankost för att de anser det vara mer etiskt rätt medan andra 

hoppar över skollunchen för att höra till ”gänget” (Folkhälsan, 2014). 

 

2.7. Vad är bra kost ur ett hälsoperspektiv 
Det har påvisats mängder av studier i många år om varför det är viktigt att äta och vad 

näringsämnen kan bidra med till kroppen. Den mat som tas upp i kroppen innehåller 

näringsämnen som blodet transporterar till kroppens alla celler. Kunskapen om näringslära är 

kopplad med kunskapen om fysiologi. Individen bör ha kunskap om hur mycket mat som 
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intas i samband med hur hårt och hur länge man arbetar fysiskt (Wiking, Lindström, 2005:99). 

Behovet av näring och energi kan dessutom variera från individ till individ. Denna variation 

kan synnerligen bero på hur pass fysisk aktiv individen anses vara. För att kroppen ska 

fungera på bästa sätt så är det att äta regelbundet (tre huvudmål som, frukost, lunch, middag 

och 1-2 mellanmål) avgörande faktorer (Andersson, Tedin, 2008:111). För att kunna förbättra 

sin kosthållning är tallriksmodellen ett metodiskt val. Tallriksmodellen beskriver hur matens 

proportion ska se ut, det vill säga för att få rätt förhållande mellan de energigivande 

näringsämnena, vitaminer och mineraler (Annerstedt, Claes, Dieserud, Elbjørg & Elvestad, 

John, 1999:79). Tallriksmodellen kan se ut på följande sätt: halva tallriken ska bestå av 

grönsaker, en fjärdedel av potatis, ris eller pasta och den sista fjärdedelen av fisk, kött, ägg 

eller annan proteinkälla. Tallriksmodellen kan dessutom varieras beroende på individens 

energiförbrukning, det vill säga om en individ är ”högenergiförbrukare” kan hon ha en större 

tallrik än den som är ”lågenergiförbrukare”, alltså mer stillasittande (Annerstedt, Claes, 

Dieserud, Elbjørg & Elvestad, John, 1999:79). 

 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa tolkar 

begreppet kost i Lgr 11 samt hur de undervisar kring kost. Syftet är även att undersöka elevers 

uppfattningar om kostundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

• Hur tolkar idrottslärare begreppet kost? 

• Vad och hur undervisar lärare om kost i ämnet idrott och hälsa? 

• Vilka uppfattningar har idrottslärare angående elevers förkunskaper om kost och 

hälsa? 

• Hur ser elever på kostundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer den tidigare forskningen att presenteras som berör det aktuella fältet. I 

den inledande delen kommer forskning rörande kostvanor ur ett hälsoperspektiv att 

presenteras. Vidare kommer kost inom ämnet idrott och hälsa att presenteras som innefattar 

kostens betydelse i ämnet idrott och hälsa. Dessa utvalda forskningsstudier som finns inom 
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fältet är relativt nya och har en betydelsefull roll för studiens utfall. För att kunna förstärka 

studiens utfall har även tidigare forskning från andra länder tagits fram.  

 

4.1. Kostvanor ur ett hälsoperspektiv 
Livsmedelsverket har påvisat under en studie att: ”Måltidernas utformning och innehåll har 

betydelse inte bara för hälsan och bra matvanor, utan är också en förutsättning för trivsel och 

lärande” (Livsmedelsverket, 2013:4). I studien framgick dessutom att goda matvanor främjar 

elevers koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga och en god stämning på skolan. Matvanor 

har inte betydelse bara för hälsa och bra matvanor, utan är även en förutsättning för trivsel och 

lärande. Livsmedelverket beskriver i sin studie att skolan är en institution som har en god 

möjlighet att påverka och främja en hälsosam livsstil hos elever i alla åldrar 

(Livsmedelsverket, 2013:4). Det framgick även i studien att familjen bär på det 

grundläggande ansvaret vad det gäller elevers matvanor. Detta eftersom majoriteten av elever 

äter sina måltider utanför hemmet, vilket leder till att deras matvanor även påverkas av andra. 

Sammanfattningsvis tar barn efter vuxnas vanor och beteenden, därför har vuxna det yttersta 

ansvaret vad det gäller att påverka elevers goda matvanor på bästa sätt (Livsmedelsverket, 

2013:4).  

 

I en studie som har förts vid Karolinska Institutet påvisas det att individer med hög 

utbildningsnivå i vuxen ålder har tidigare i livet haft mer hälsosamma levnadsvanor, medan 

människor som inte utbildat sig i större utsträckning haft mindre hälsosamma levnadsvanor 

(Karolinska Institutet, 2011:1). I studien framgick det att det är nödvändigt att elever redan 

under ungdomsåren får ordning på sina ohälsosamma levnadsvanor, detta eftersom 

påföljderna kan leda till kroniska sjukdomar senare i livet. Därför finns det skäl till att studera 

hur olika faktorer i skolmiljön är relaterade till levnadsvanor och hälsobeteende. I studien 

beskrivs relationen mellan ungdomars levnadsvanor och skolprestationer med fokus på bland 

annat matvanor och fysisk aktivitet.  

Studien genomfördes bland femtonåriga elever, i kommunala skolor i sydvästra Stockholm år 

2000-2001. Datainsamlingen genomfördes utifrån en elevenkät, där enkäten var indelad inom 

två olika undersökningsområden. I den första delen av enkäten framgick uppgifter om elevers 

matvanor, måltidordning, fysisk aktivitet och rökvanor. Under den andra delen av enkäten 

framgick uppgifter om elevers familjekonstellation, föräldrars utbildning, ungdomars och 

föräldrars födelseland samt elevers skolbetyg (Karolinska Institutet, 2011:1).  
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Figur 3. Medelvärden i betyg årskurs 9 i relation till onyttiga matintag bland pojkar respektive flickor, 

(Karolinska Institutet 2011:3) 

 

Utfallet av studien påvisade att dåliga frukostvanor samt lågt intag av frukt och grönt hade en 

koppling med elevers försämrade skolprestationer. Dessutom var intag av onyttig mat 

förknippade med elevers skolprestationer (Karolinska Institutet, 2011:4). Detta förtydligas 

ovan med en figur från studien. Figuren visar medelvärdet i betyg i årskurs nio i relation till 

intag av onyttig mat. Ett högt medelvärde påvisades bland ungdomar som hade ett lågt intag 

av onyttig mat jämfört med ungdomar som rapporterade ett högt intag av onyttig mat. Detta 

resultat visas genom en stegring av staplarna där man kan utläsa att betygens utfall förändras 

beroende på vad man äter.   

 

Ytterligare en annan studie som gjorts i Kanada stärker hur alla måltider under en dag 

påverkar elevers prestationer i skolan. Det som är speciellt med just denna forskningsstudie är 

att man har inrättat egna kontroller för att se hur kosten påverkar elevers prestationer. Det 

slutgiltiga resultatet var att elever med högt intag av frukt och grönt samt ett lägre intag av fett 

fick ett bättre resultat i skolan (Asbridge. 2008:211).  

 

Enligt studien har även den socioekonomiska statusen för elever en direkt påverkan för goda 

kostvanor, eftersom en god mathållning leder till en bättre hälsa kan resultat leda till en bättre 

utbildning. Konsekvenserna kan bli negativa för elever som inte har goda matvanor i längden. 
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De socioekonomiska skillnaderna kommer förmodligen att öka i framtiden. Skolan ska därför 

vara samhällets bidrag för att motverka att dessa klyftor ökar (Asbridge. 2008:211). 

 

Jette Benn som är lektor på Danmarks Pedagogiska Universitetsskola har låtit undersöka 

elevers syn på mat. Artikeln har sin utgångspunkt på forskning om barn, ungdomar och deras 

möten med maten i skolan. Genom att ha genomfört intervjuer med elever har man ställt 

frågan om vad eleverna skulle göra om de var tvungna att göra sin egen mat, till familjen, 

släkt eller vänner samt om de skulle ta hand om ett litet barn? Så här sa en av informanterna i 

en årskurs sjua: ”jag skulle nog gå till en hamburgekedja, eftersom det är inte är så 

svårt….men man skulle inte gå till hamburgerkedjan varje dag för det skulle bli så tråkigt att 

äta samma mat varje dag och spendera så mycket pengar för att gå ner och köpa snabbmat 

varje dag” (Jensen, 2009:1) Ytterligare en fråga som ställdes var om de själva var vuxna, vad 

skulle du tillaga för mat till barnen?  

 

”Tja, jag vet inte riktigt! Om jag skulle ha ett arbete då jag jobba sent så har 

jag inte riktigt tid med att laga mat till dem, dessutom hälsosam mat. Det är inte 

direkt bra med varmkorv till middag, istället kan man göra hemmagjorda 

hamburgare, det är förmodligen bättre än att gå till McDonalds, de är också 

dyrare” (Jensen, 2009:1) 

 

Uttalandet av eleven kan summeras med att hon/han förespråkar lättlagad/snabbmat, samt att 

den ekonomiska aspekten har en betydande roll.  

Sammanfattningsvis visar elevintervjun att tillaga mat till sig själv är något som anses vara 

problematiskt då den sociala aspekten anses så viktigt. Istället väljer många att inhandla 

snabbmat då det anses vara smidigt och mer effektivt om man enbart ska äta själv (Jensen, 

2009:4) 

 

En avgörande faktor för barns och ungas erfarenheter är hemmet. I hemmet skapar barnet sina 

första föreställningar om den värld som hon/han befinner sig inom, detta kan ses som det 

primära stadiet i livet (Åbacka, 2008:275). I det sekundära stadiet växer det fram erfarenheter 

som hon/han tar med sig i skolmiljön och på så sätt är hemmet en central aspekt för hur 

människan senare i livet utformar sitt tänkande och handlande. Med anknytning till förgående 

resonemang kan detta ske på olika sätt, dels utifrån individens läggning och karaktär samt 
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uppfostran. Dessa handlingsmodeller påverkar barnets handlingsmönster och detta sker 

beroende på hur föräldrarna och andra aktörer väljer att fostra barnet. 

 

Gun Åbacka förespråkar i sin studie Att lära för livet hemma och i skolan om lärarens uppgift 

att skapa konkreta inlärningssituationer som kan bidra till att eleverna upptäcker nya och 

varierande aspekter rörande att ta ansvar för sin egen hälsa genom en hälsosam kosthållning 

(Åbacka, 2008:276). Detta eftersom eleverna i det egna hemmet har varierande erfarenheter 

vad det gäller kosthållning, därför bör skolan sträva efter en erfarenhet som resulterar i en 

kollektiv förändring som elever förväntas följa. Huslig ekonomi (motsvara hem- och 

konsumentkunskap i Sverige) är ett läroämne som ska fungera som ett stöd för att sätta fart på 

ungdomarnas motivation till att ta ansvar för deras egen kostrelaterade hälsa. Eleverna bör i 

ung ålder lära sig hur han eller hon i praktiken kan avvärja ohälsa genom att göra egna val av 

kost och få en regelbunden måltidsvana. Den ständiga utvecklingen av näringsforskning 

kräver att lärarna uppdaterar och förnyar sina färdigheter inom ämnet. Sambandet kring 

undervisningen i huslig ekonomi är hemmet en viktig arena för elevers lärande. Elever som i 

det egna hemmet får möjlighet att öva sig i att bestämma över sin kost blir mer motiverade till 

hälsosamma måltider (Åbacka, 2008:29).   

Dessutom är målet med skolans undervisning att utveckla och implementera nya kunskaper 

kring elevers hälsosamma kosthållning. För att detta ska vara möjligt är den didaktiska teorin 

med individbaserade reflektioner en viktig faktor (Åbacka, 2008:276). Detta för att han eller 

hon ska kunna vidareutveckla sina kunskaper.  

 

4.2. Kost i ämnet idrott och hälsa 
I en studie som Britta Thedin Jakobsson har gjort beskrivs det hur idrottslärare inom ämnet 

idrott och hälsa jobbar med hälsa och kost. Det visade sig att idrottslärarnas syfte med 

undervisningen var att ge eleverna en rolig lektion, vilket enligt Thedin Jakobsson är ett sätt 

för idrottslärarna att legitimera ämnet gentemot eleverna (Thedin Jakobsson, 2005:32). 

Genom ett antal intervjuer kom hon fram till att lärare anser att hälso- delen inom ämnet idrott 

och hälsa är otydligt samt att hälsa uppfylls genom att eleverna är fysiskt aktiva (Thedin 

Jakobsson 2005: 48). Dessa intervjuer genomfördes under den period som kursplanen Lpo 94 

var aktuell. 
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Ett tydligt dilemma som Thedin uppmärksammar är att hälsobegreppet saknar en klar och 

tydlig förklaring, vilket har visat sig försvåra kost och hälso- undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa (Thedin Jakobsson 2005:58). Detta har bidragit till att idrottslärare passar över 

hälsoarbetet till andra ämnen, exempelvis till hemkunskapen (hem- och konsumentkunskap), 

där det ligger större fokus på kost (Thedin Jakobsson 2005:59). 

 

Alfredsson har gjort en undersökning där resultatet visar att lärarnas värderingar och sociala 

synpunkter grundar sig i deras uppväxtvillkor och bakgrund, detta påverkar den undervisning 

lärarna gör i samband med hälso- momentet. Hälsobegreppet begränsas av lärarnas egna 

uppfattningar om vad hälsa och ohälsa är (Alfredsson, 2006:18). För att skapa en bestående 

grund angående hälsotänk i hela skolverksamheten behövs det ses över och skapa struktur på 

det hälsofrämjande arbetet i skolan. En hjälp-guide skulle vara ett tänkbart alternativ för att 

underlätta genomförandet av arbetet (Alfredsson, 2006:21). 

 

Mikael Quennerstedt tar upp i sin studie att majoriteten av lärarna fokuserar i större 

utsträckning på det praktiska utövande av fysisk aktivitet under sina lektioner, vilket medför 

att hälsomomentet hamnar i skymundan. Hälsa uppfattas av lärarna som liktydigt med 

fysiskansträngning och det är det praktiska fysiska prestationer som först och främst bedöms 

och inte hälsoperspektivet. Det som även bör bedömas är hur eleven reflekterar kring vad som 

händer i kroppen under fysisk aktivitet samt hur viktigt det är att äta rätt för att kunna prestera 

(Quennerstedt, 2007:44-45). Utifrån den internationella debatten som är kopplad till 

skolämnet idrott och hälsa, beskriver Quennerstedt att man fokuserar på olika perspektiv vad 

det gäller hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa. De olika uppfattningarna är patogent 

respektive salutogent synsätt. Quennerstedt menar att det patogena perspektivet har sin 

utgångspunkt i att frisk och bra hälsa är det normala tillståndet samt att sjukdomar är en 

avvikelse från detta. Det patogena perspektivet handlar först och främst om frågor gällande 

orsak, att bota samt att förebygga och förhindra en viss sjukdom. Denna tanke ligger till grund 

för en brist i synen på hälsa och Quennerstedt försvarar med att detta synsätt inte tar hänsyn 

till den enskilde individen och att konsekvenserna medför dålig självkänsla hos eleverna 

(Quennerstedt, 2007:42). Han hävdar även att patogena synsättet tenderar ofta till enkla 

lösningar på ett hälsoproblem och hälsoutveckling, ”bara alla motionerar kommer vi få god 

hälsa” (Quennerstedt, 2007:42). Dilemmat blir att hälsoutvecklingen inriktar sig på 

sjukdomar och dess riskfaktorer som finns, istället för att lägga fokus på kost och hälsa riktat 

mot människan och människors framtida liv. 
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Det salutogena synsättet inriktar sig på vad som främjar en god hälsa och vad som förhindrar 

utvecklingen av god hälsa. En salutogen metod öppnar upp för andra ”salutogena frågor”, 

Quennerstedt menar att man skapar en djupare diskussion och får då en djupare förståelse för 

hälsofrågor om hälsa i skolämnet idrott och hälsa (Quennerstedt, 2007:47). Quennerstedt 

menar att det patogena perspektivet präglas i dagens idrott och hälsa ämne, eftersom fokus 

ligger på att förebygga sjukdomar och inte stärka hälsan. Problematiken är att idrottslärarna 

accepterar fenomenet om att fysisk aktivitet främjar hälsan och att eleverna får skylla sig 

själva om de inte rör på sig (Quennerstedt, 2007:44). 

 

Ämnet idrott och hälsa utvärderades år 2002 av Skolverket. Många problemområden 

diskuterades och ett av de problemområden som lyftes fram var att hälsa har fått en central 

roll i ämnet, men är trots det fortfarande diffust i förhållande till idrott. Hälsomomentet 

definierades ofta avskild som ett teoretiskt inslag och inte samordnat med det praktiska 

(Skolverket, 2003:3). Det som även lyftes fram i rapporten var att lärare fick rangordna det 

som eleverna anses bör kunna. Denna rangordning resulterade i en sjunde plats för 

delmomentet hälsa.  

 

Rapportens resultat stöds av Quennerstedts avhandling. Han menar att hälsomomentet 

vanligtvis består av träningslära och regelbunden motion för främjandet av hälsa. Enligt 

Quennerstedt kan hälsa definieras utifrån ett så kallad holistiskt perspektiv, vilket innebär en 

helhet bestående av olika delar. Han har i sin avhandling olika diskurser, bland annat 

fysiologidiskursen som bidrar med att kost och hälsa får ett stort utrymme genom att 

undervisa i näringslära samt hur kosten påverkar människokroppen. Innehållet fokuserar på 

att ge goda livssvanor. Detta kan ibland ske tillsammans med Hem- och konsumentkunskapen 

(Quennerstedt, 2006:113, 135, 174). 

 

I en rapport av Maria Rosén beskriver hon att Hem- och konsumentkunskapen ger ett stort 

utrymme för kost och hälsoundervisning i skolan. Vilket är anmärkningsvärt då ämnet utgör 

endast 0,75 procent av den totala undervisningstiden i grundskolans senare år. Med detta 

menar Rosén att undervisningstiden för kost och hälsa är begränsad (Rosén, 2004:24). 

Vidare nämner Rosén att styrdokumenten inom ämnet Idrott- och hälsa ger ett stort utrymme 

för att bedriva och förmedla kost och hälsa i undervisningen. Däremot är Rosén relativt 

skeptiskt till hur undervisningarna överlag ser ut i praktiken, vad det gäller inom detta område 
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(Rosén, 2004:25). Under de tidigare styrdokumenten har det funnits flera notiser om kost, 

men tyvärr har dessa notiser fallit bort sedan Lpo 94 började gälla. Ett exempel som Rosén 

belyser i sin rapport är att: ”Eleverna ska få ökad kunskap om hur den egna kroppen fungerar 

och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra 

sin fysiska och psykiska välbefinnande” (Skolverket, 1994:9, Bilaga 8). Inom ramen för kost 

och hälsa samt andra utbildningsområden kan dessa områden ha fallit bort när ett målrelaterat 

skolsystem infördes. Rosén menar att vissa infallsvinklar av hälsa har försvunnit och istället 

definieras med beroendeframkallande medel och motion (Rosén, 2004:25).   
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5. Metod 
I detta avsnitt kommer valet av metoden att beskrivas och motiveras, bland annat hur studien 

har utförts och avgränsningar som har ansetts nödvändiga. Därefter presenteras urvalet och 

materialet som faller för denna studie. Slutligen kommer en beskrivning om analysmetod och 

de forskningsetiska övervägandena att presenteras.  

 

5.1. Val av metod 
Studien vill ta reda på hur idrottslärare uppfattar hälso- relaterad kost i Lgr11. Av denna 

anledning är kvalitativ studie en lämplig metod då den fokuserar mer på ord än siffror, medan 

den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på siffror. Vidare eftersträvar forskaren i en 

kvalitativ undersökning att koppla ihop sina resultat med befintlig forskning då forskarens 

resultat blir mer betryggande (Bryman, 2008:341-342).   

Med anknytning till resonemanget ovan tillämpas och bearbetas kvalitativa intervjuer till 

denna studie. Detta val av metod har gjorts med tanke på och i anknytning till den tidigare 

forskningen samt till den aktuella frågeställningen. Under kvalitativ forskning eftersträvar 

forskaren att se mönster av fenomen som kan finnas företrädda i samhället, samt att försöka se 

den sociala föreställningsvärld som den enskilda människan lever i. Ansatsen valdes med 

tanke på forskningsfrågan och att denna bäst antas kunna besvaras genom ett kvalitativt 

grepp, samt att som intervjuare kunna få insikt i informantens värld och livssituation. 

Forskarens kan dessutom vara intresserad av att exempelvis försöka förstå individens sätt att 

resonera eller reagera, samt att särskilja eller utskilja varierande handlingsmönster, då är en 

kvalitativ studie ett rimligt alternativ (Trost, 2005:14). 

 

5.2. Urval och material 
Då studien inte anses vara känsloladdad är informanternas deltagande i studien inte 

problematiskt, vilket bidrog till att intervjuerna lätt kunde genomföras. Deltagarna har nåtts 

via direktkontakt på plats för att säkerställa en avtalad tid för intervju där även 

informationsbrevet utdelades. 

 

Aspers beskriver i sin bok en metod som kallas för snöbollsselektion, vilket är en metod som 

har används till denna studie (Aspers, 2011:95). Snöbollsselektionen innebär att deltagarna till 

studien blir rekryterade från andra deltagare inom samma fält. Trots denna metod har varken 

studiens resultat eller könsfördelningen hos deltagarna påverkats. 
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Urvalet utgörs av fem idrottslärare varav fyra manliga och en kvinnlig lärare. Elevgrupperna 

består av fyra grupper, med fem elever i vardera gruppen i olika högstadieskolor i 

Mellansverige. Elevgrupperna bestod av pojkar respektive flickor i årskurs nio. Samtliga 

manliga respektive kvinnliga idrottslärare inom fältet har kompetens inom andra 

ämnesområden också. Lärarnas ålder varierade mellan 38-50 år, och deras 

arbetslivserfarenhet inom läraryrket varierade från sex år till femton års erfarenhet.  

 

5.3. Kodning och analysmetod 
Vi har använt oss av semistrukturerad intervju. Detta innebär att forskaren har ett antal frågor 

som är utformade och ska lyftas upp under intervjun. Det finns dessutom utrymme för att 

ställa följdfrågor för att få ett mer djupgående svar (Aspers, 2011:143). Vid intervjuerna 

använde vi oss av inspelningsmetoden, eftersom intresset hos forskaren är att ta reda på hur 

deltagarna uttrycker sig och inspelningen ger möjlighet att höra vad informanterna säger flera 

gånger. Genom att föra anteckningar kan det bli svårt att ta del av allting som förmedlas från 

deltagarna under intervjun. En annan fördel med inspelningsmetoden är att forskaren kan 

fokusera helt och hållet på intervjupersonen under genomförandet av intervjun, vilket 

underlättar att ställa följdfrågor. Detta hade varit svårare om man valt att anteckna. En 

nackdel med inspelningsmetoden är att deltagarna ibland kan känna sig obekväma och detta 

kan påverka utfallet av intervjun, det vill säga hur deltagarna utformar sina svar. Detta anser 

vi dock inte var något problem för vår studie (Bryman, 2008:428-431). 

 

Därefter transkriberades allt datamaterial och kodades utifrån den så kallade marginalmetoden 

(Aspers, 2011:185). Denna metod valdes för att underlätta transkriberingen. Metoden innebär 

att på förhand skrivs koder i marginalen på en kopia av materialet. Aspers menar att arbetet 

börjar med att skapa grundkoder som är genomgående för hela intervjun (Aspers, 2011:185). 

Ett exempel på dessa koder är kost som undervisning, lärarnas/elevers syn på kost, 

problematiska aspekter inom kost samt skolans målsättningar kring kost. Kodningsprocessen 

beskrivs som en sorteringsprocess där allt datamaterial samlas under olika rubriker. 

Kodningen underlättar tolkningen av datamaterialet (Aspers, 2011:193). Vidare menar Aspers 

att kodningsprocessen anses var framgångsrik då den med hjälp av tidigare forskning och 

frågeställningarna styr kodning till att uppnå bästa resultat (Aspers, 2011:165). De koder som 

kommer att användas för studien är både induktivt och deduktivt. Vid induktiv kodning utgår 

forskaren från det empiriska materialet samt drar generella slutsatser. När det gäller deduktiv 
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kodning utgår forskaren från en befintlig forskning som utgör referensramen för den 

problematik som ska studeras. Sedan tillämpas forskningen för att skapa en ny bild som kan 

jämföras parallellt med verkligheten.  

 

5.4. Etiska överväganden 
Intervjudeltagarna som bestod av lärare och elever blev informerade om de fyra kraven på 

forskningsetiska principer som man ska följa när man gör en forskarstudie. Innan intervjuerna 

med eleverna var genomförbara var det nödvändigt att få ett godkännande från skolan. Detta 

med tanke på att eleverna inte är myndiga, dessutom fick eleverna själva ta initiativet att delta 

i studien. Dessa forskningsetiska principer har haft en betydelsefull roll och varit 

genomgående under hela uppsatsarbetet samt haft en central roll under intervjuerna som 

utfördes. Dessa fyra huvudkrav som vetenskapsrådet beskriver är följande: 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). 

 

Informationskravet 

Respondenterna och informanterna blev i tidigt skede upplysta om studiens syfte samt att 

deras deltagande var frivilligt och anonymt. Detta förmedlades genom ett informationsbrev 

som överlämnades via direktkontakt. Därtill innehöll informationsbrevet en kort beskrivning 

om vad studien ämnar samt deras roll i detta.  

 

Samtyckeskravet 

Deltagarna har blivit påminda om deras frivilliga deltagande och att de när som helst kan 

avbryta eller avsluta sitt deltagande. Dessutom blev respondenterna och informanterna 

föreslagna att ta del av det transkriberade materialet innan det skulle presenteras i arbetet. 

Deltagarna blev även tillfrågade om att få ta del av arbetet när det var klart vilket 

uppskattades av samtliga deltagare.  

 

Konfidentialitetskravet 

Eftersom arbetet kommer att publiceras på Internet är Konfidentialitetskravet en viktig aspekt,  

eftersom möjligheterna till att kontrollera vilka som tar del av arbetet anses vara 

problematiskt. För att lösa denna problematik är intervjupersonernas integritet såsom, namn, 

platsangivelse, städer och datum anonymiserade.   
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Nyttjandekravet 

Innebär att all insamlad data från respondenterna och informanterna enbart används till 

studien. Den insamlade informationen får inte utlånas till allmänheten. Resultat och 

personuppgifter från studien får endast utlånas till andra forskare om de följer riktlinjerna för 

etik som ursprungliga forskaren har kommit överens om med respondenterna 

(Vetenskapsrådet, 2002:7-14). 
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6. Redovisning och analys av material 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras och analyseras utifrån sex olika 

teman som har framkommit vid sammanställningen av det empiriska materialet, dessa teman 

är följande: 

• Lärarnas uppfattningar om kost- vad är det i ämnet idrott och hälsa utifrån 

kursplanen? 

• Lärarnas uppfattningar kring elevers kunskapsnivå inom området kost kopplat till 

idrott och hälsa 

• Lärarnas syn på kostundervisningen i Idrott och hälsa 

• Lärarnas uppfattningar om vilka problem som finns inom ramen för 

kostundervisningen? 

• Elevers egna uppfattningar kring kost i ämnet idrott och hälsa 

• Skolans målsättningar rörande kost 

 

 

6.1. Lärarnas uppfattningar om kost- Vad är det i ämnet idrott och hälsa 
utifrån kursplanen? 
En av informanterna uttrycker sig om att kostens betydelse inom kursplanen borde vara 

formulerat något utförligare än vad den är i dag. Vidare menar informanten att tidsaspekten 

har en betydande roll, eftersom kosten anses vara teoretisk. Informanten menar att det finns en 

problematik och att ”frågan man kan ställa sig är hur mycket tid man ska lägga på teori 

kontra fysisk aktivitet, möjligt att man jobbar för lite med kost men istället får eleverna mer 

fysisk aktivitet” (Lärare 3). En annan informant löser det problemet genom att ”integrerar 

kosten under lektionerna, bara kort. Att lyfta fram kostens betydelse, om man t.ex. hoppar 

över lunchen så får det sina konsekvenser osv. att inte käka frukost på morgonen så orkar 

man helt enkelt inte” (Lärare 4). Detta anses som att kostens betydelse förmedlas väldigt 

impulsivt och blir i sammanhanget lågt prioriterat i undervisningen.  

 

I det empiriska materialet framkommer således att informanterna betonar tidsaspekten som 

något problematiskt. Lärarna menar att för de elever som inte är fysisk aktiva på sin fritid, är 

dessa två idrottspass i skolan väldigt viktiga. En av informanterna menar att:  
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”Eleverna har för lite rörelse i veckan och de elever som inte rör sig på 

fritiden blir drabbade. Dessa två pass i veckan som dom har är 

jätteviktiga, och då tar det emot att ha en teorilektion om kost, men klart 

man planerar in kostmomentet lite då och då” (Lärare 1) 

 

Lärare 1 fortsätter med att ställa frågan om hur mycket teori om kostundervisning ska 

innefattas vad det gäller i ämnet idrott och hälsa. Samtliga informanter menar att de saknar en 

inspirationskälla och skulle därför vilja diskutera med andra kollegor på andra skolor och ta 

reda på hur de arbetar inom detta område.  

 

I förhållande till informanternas uttalanden finns det en viss poäng i vad Rosén (2004) 

beskriver i sin rapport. Rosén menar att undervisningstid för kost och hälsa är begränsad, 

samtidigt som hon menar att styrdokumenten inom ämnet idrott- och hälsa ger ett stort 

utrymme för att bedriva och förmedla kost och hälsa i undervisningen. Rosén är skeptisk till 

hur undervisningen ser ut i praktiken när det gäller inom detta område.  

 

6.2. Lärarnas uppfattningar kring elevers kunskapsnivå inom området kost 
kopplat till idrott och hälsa 
Det råder delade meningar kring hur lärarna uppfattar elevers förkunskaper inom området 

kost. ”Eleverna har inte överdrivet hög kunskap inom kost” (Lärare 5). Medan en annan 

lärare säger ”Många elever vet hur de ska äta men följer inte sin kunskap”(Lärare 2). Lärarna 

är eniga om att eleverna har en viss kunskap om kost men inte tillräcklig, samt att den lilla 

kunskap de besitter lever de inte upp till. Vidare är de eniga om att föräldrar har ett stort 

inflytande och påverkan vad det gäller barns kosthållning, då barnen gör som föräldrarna gör. 

Dessutom menar lärarna att ordet kosthållning förekommer sällan i dagens samhälle längre, 

då föräldrarna skickar iväg barnen till dagis/skolan och har en förhoppning om att barnen får i 

sig den mat de behöver i skolan. Vilket i sin tur leder till att matkulturen försvinner från 

hemmet. 

 

I överensstämmelse med vad informanterna tar upp angående elevers förkunskaper samt 

påverkan från andra beskriver även Åbacka (2008) att hemmet har en avgörande faktor för 

barn och ungas erfarenheter. Hon menar att i hemmet skapar barnet sina första föreställningar 

om den värld den befinner sig i, vilket kan ses som det primära stadiet. Medan under det 
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sekundära stadiet i livet växer erfarenheterna fram som barnen sedan bär med sig till skolan 

och på så vis är hemmet det centrala för hur människan senare i livet utformar sitt handlande.  

 

6.3. Lärarnas syn på kostundervisningen i Idrott och hälsa 
Idrottslärarnas samarbete med hem- och konsumentkunskapen 

En stor del av lärarna förmedlar att de har ett tätt samarbete med hem- och 

konsumentkunskapen, medan andra önskar att de hade ett bättre samarbete inom ramen för 

kostundervisningen. En av informanterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

”Vi har ett samarbete med hemkunskapen, och inriktningar på skolan. 

Men kost ska tas upp i vårt ämne också men mycket blir teoretiskt. Min 

uppfattning är att vi ska jobba med kost också lite mer inriktat på idrott 

och hälsa ämnet. Men då krävs det att man för en dialog mellan oss och 

hemkunskapen så vi inte tar upp samma saker”(Lärare 1) 

 

Detta citat kan jämföras med vad Thedin (2005) redogör för, där hon beskriver att 

hälsobegreppet saknar en klar och tydlig förklaring, vilket har visat sig försvåra kost och hälso- 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Vidare anser Thedin att idrottslärare ofta överlåter 

hälsoarbetet till andra ämneslärare som till exempel hem- och konsumentkunskapslärarna, som 

lägger en mer djupgående undervisning kring kost. 

 

Samtidigt menar informanterna att de känner sig trygga med ett samarbete mellan ämnet idrott 

och hälsa och hem- och konsumentkunskapen.  

Vidare menar informanterna att kost har en viktig roll i skolan och att det är hela skolans 

ansvar och föra fram det viktiga budskapet. Informanterna menar dessutom att hem- och 

konsumentkunskapen bär det största ansvaret när det gäller kost, även om det är viktigt att 

förmedla detta i ämnet idrott och hälsa, men med en annan infallsvinkel som är kopplat till 

fysisk aktivitet.  

 

”Jobbar man inte med hemkunskapen bör det stå mer om kost än vad det 

gör. Det gäller att hitta en balans då det är begränsat med tid generellt 

och det finns inte utrymme för så mycket kost. Frågan man kan ställa sig 

är hur mycket tid man ska lägga på teori kontra fysisk aktivitet. 
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Upplever att det är svårt att svara på frågan, men möjligt att man 

jobbar för lite med kost men istället får eleverna mer fysisk aktivitet” 

(Lärare 5) 

 

Lärare 5 talar i likhet med lärarna i Quennerstedts (2007) studie om betydelsen av det 

praktiska. Det beskrivs att majoriteten av idrottslärare till mestadels bedömer det praktiska 

utövandet av fysisk aktivitet under sina lektioner. Detta menar Quennerstedt leder till att 

hälsomomentet hamnar i skymundan. Informantens uttalande enligt citatet ovan kan jämföras 

tillsammans med Quennerstetds uppfattning om vad lärare anser om fysisk ansträngning, att 

det är först och främst fysisk ansträngning som bedöms och inte hälsoperspektivet. Det som 

också borde bedömas är en reflektion kring vad som sker i kroppen under fysisk aktivitet samt 

att koppla näringslära till fysiska prestationer, vilket framgår i kunskapskraven. 

 

Idrottslärarnas kunskapsförmedling inom kostundervisningen 

Utifrån intervjuerna är det tydligt att en av informanterna lägger stor vikt på vad man ska äta på 

en dag, till exempel frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål för att skapa en 

energibalans. ”Man behöver en energibalans. Många äter också för mycket. Gäller att hitta 

den balansen i och med att vi har chansen att äta jämt.” (Lärare 2). Informanten menar även 

att många äter för mycket. Det gäller att hitta en balans eftersom vi individer har chansen att 

inhandla mat dygnet runt. En uppfattning av informantens undervisnings- grund är att lägga 

stort fokus på betydelsen av alla måltider. Vidare menar informanten att om detta ska kunna 

påverka hos eleverna är det då viktigt och poängtera kostens betydelse för fysisk aktivitet då 

många elever är intresserade av muskulaturens uppbyggnad.  

 

När lärare 2 beskriver vad läraren tar upp i sin undervisning, kan man se likheter till en annan 

studie som Livsmedelverket (2013) har gjort, där det även framkommer att man ska eftersträva 

att få i sig lagom mycket energi och tillräckligt mycket näring för att tillfredsställa kroppens 

behov av näring.  

 

Kostens betydelse i skolan 

I en studie i Kanada som är framtagen av Asbridge (2008) framgår det att skolmaten påverkar 

elevers skolprestationer. Studien påvisar även att den socioekonomiska statusen för elever har 

en direkt påverkan för goda kostvanor. Erhåller man inte goda kostvanor kan följderna bli 

negativa i längden. Asbridge menar att de socioekonomiska skillnaderna förmodligen kommer 
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att öka i framtiden. Vidare ska skolan som institution ha ett ansvar att vara samhällets bidrag 

utåt för att motverka dåliga kostvanor. Även lärarna i vår studie betonar vikten av goda 

kostvanor, samt betydelsen av att kunna förmedla goda kunskaper kring kost ut till eleverna, 

vilket är något som även Asbridge förespråkar i sin studie.  

 

De resonemang som har lyfts fram angående kostens betydelse i skolan kan förstärkas med 

tidigare forskning vid Karolinska Institutet (2011). Studien visar att ungdomars levnadsvanor 

och skolprestationer kan förknippas med goda matvanor och fysisk aktivitet. Dåliga 

frukostvanor och lågt intag av frukt och grönt samt intaget av onyttig mat har en koppling 

med elevers försämrade skolprestationer. Även den Kanadensiska studien av Asbridge (2008) 

kom fram till ett liknande utfall, där elever med ett högt intag av frukt och grönt samt ett lägre 

intag av fett fick ett bättre resultat i skolan.  

	  

6.4. Lärarnas uppfattningar om vilka problem som finns inom ramen för 
kostundervisningen? 
I det empiriska materialet framkommer det att informanterna anser att kroppsidealen och 

ätstörningar är problematiska. Av denna anledning bör läraren väga sina ord på en ”guldvåg”, 

det vill säga att hitta en balans för att hålla sig saklig, korrekt och informera på ett bra sätt.  

En av informanterna uttrycker sig på följande sätt: ”Det kan bli otroligt känsligt, det är liksom 

så att det finns människor som använder kosten för att den styr större delen av deras liv, 

därför bör man definitivt tänka till” (Lärare 3).  

 

Alfredssons (2006) resonemang kring att skapa ett bestående hälsotänkande skulle kunna 

hjälpa lärarna att förmedla kunskap ut till eleverna på ett tryggare sätt. Alfredsson menar då 

att det är nödvändigt med en bättre struktur vad det gäller hälsofrämjande arbete i skolan, 

detta för att uppnå större framgång. En hjälp-guide skulle kunna vara till en stor hjälp för att 

underlätta kost- och hälsoarbetet.  

 

Quennerstedt (2007) menar att det patogena synsättet präglar dagens idrott och hälsa ämne, 

vilket är när det läggs fokus på det avvikande. Han menar att denna tanke ligger till grund för 

en brist i synen på hälsa, och att detta synsätt inte tar hänsyn till den enskilde individen och att 

konsekvenserna medför dålig självkänsla hos eleverna. Det salutogena synsättet som 

Quennerstedt beskriver inriktar sig på vad som kan främja en god hälsa och vad som 
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förhindrar utvecklingen av en god hälsa. En salutogen metod öppnar upp för andra 

”salutogena frågor”, vilket skapar en djupare diskussion och får en djupare förståelse för 

hälsofrågor om hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Quennerstedts diskussion om betydelsen av 

ett salutogent synsätt passar bra i Alfredssons resonemang kring att skapa en bestående grund 

kring hälsotänkande. 

 

En annan problematik som är presenterad av Skolinspektionen (2010) handlar om att bollspel 

dominerade undervisningen och hälsoperspektivet var frånvarande i undervisningen. Vidare 

menar Skolinspektionen att ämnet idrott och hälsa har historiskt varit ett praktiskt ämne som 

även tycks prägla undervisningen idag, trots de stora förändringar som skett i Lpo94 där 

ämnet ska vara ett kunskapsämne. Skolinspektionen (2012) konstaterar att eleverna inte har 

fått tillräcklig förståelse för ämnets syfte, vilket kan härledas till lärarnas bristande tolkning av 

kursplanen. Alfredssons (2006) resonemang kring att skapa en så kallad ”hjälp-guide” och 

göra en grundlig kartläggning angående delmomentet kost skulle kunna underlätta 

undervisningen i detta område. 

 

Lärarnas syn på föräldrarnas inflytande hos elever  

Lärarna i studien talar också om föräldrarnas inflytande på barns och ungdomars attityd till 

matvanor har en stor påverkan. En av lärarna i vår studie talar om hur föräldrarnas frånvaro 

vid olika måltidstillfällen får som konsekvens att barnen slarvar med kosten. Informanten 

upplever att familjeförhållandena i denna mening är något oroväckande och ger en tragisk 

samhällsbild, vilket informanten anser bör förändras. ”En stor anledning till varför inte 

eleverna exempelvis inte äter frukost är att alla i familjen är redan på jobbet och hur kul är 

det att göra frukost själv?”(Lärare 2) 

 

Folkhälsan (2014) menar just att ätandet under tonåren frigörs från föräldrarna. Genom att 

ungdomarna själva får bestämma över sin kost skapar det frihet och självständighet. Utifrån 

denna frihet i matvanor är det upp till dem själva att välja vad och när de ska äta. Några 

exempel man ser ute på fältet är vegankost då det anses vara mer etiskt rätt samt uppskjutna 

måltider eller att man helt hoppar över en måltid. 
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6.5. Elevers egna uppfattningar kring kost i ämnet idrott och hälsa 
Eleverna var eniga om vad som anses vara nyttig mat respektive onyttig mat. 

Tallriksmodellen tycks vara något igenkänt hos majoriteten av eleverna, dessutom hade 

eleverna en bra översiktlig kunskap om vad tallriksmodellen bör innehålla. Därtill menar 

eleverna att en väl balanserad kost är något som bör eftersträvas, men att man vill kunna 

avvika från den nyttiga kosten ibland, eftersom ”man lever bara en gång” som en av eleverna 

uttrycker sig. En problematik med detta är att ständigt kunna förhålla sig till nyttig mat, då 

eleverna anser att nyttig mat sällan finns i hemmet. Lärarna bör utveckla sin kostundervisning 

i ämnet idrott och hälsa anser eleverna. Den kunskap som eleverna har blivit tillägnade är till 

större delen från hem- och konsumentskapen påstår eleverna själva.  

I likhet med elevintervjuerna har även Benn (2009) undersökt elevers syn på mat genom 

elevintervjuer. Utgångspunkten för hennes undersökning är den verkliga undervisningen och 

skolans krav inom kost, där hennes resultat påvisar att elevers inställning till mat anses ska 

vara smidigt och effektivt. Att inhandla snabbmat ligger då nära till hands för många barn och 

ungdomar, vilket går att förknippa med vår elevintervju där det framgick att det periodvis går 

att avvika från nyttig kost, ”man lever bara en gång”.  

 

Eleverna upplever att de inte har något inflytande att påverka skolmaten, trots att skolan har ett 

matråd bestående av elevgrupper har eleverna fortfarande ingen inverkan att påverka 

skolmaten. Eleverna upplever dessutom att deras inflytande vad det gäller kostundervisningen i 

ämnet idrott och hälsa heller inte existerar. Vidare menar eleverna att de skulle vilja ha tips/råd 

kring enkel och nyttig mat för att bli inspirerade. Under elevintervjuerna dök även frågan upp 

om skolan har några ambitioner om kost och hälsa, vilket samtliga elever ansåg vara något 

bristfällig inom skolans ramar.  

	  

6.6. Skolans målsättningar rörande kost  
Livsmedelsverket (2013) menar att skolan är en institution som har en god möjlighet att 

påverka och främja en hälsosam livsstil ut till barn och ungdomar. Lärarna anser dock att 

skolans ambitioner kring kost är väldigt diffusa. Lärarna menar att skolan inte lyfter fram 

kosten på agendan. Det är inte bara kökschefens ansvar att påverka och främja hälsosam kost, 

utan det krävs att hela skolan är enig och arbetar utifrån samma målsättningar.  

En av idrottslärarna menar att ”det finns inte något uttalanden på vår skola att man satsar 

t.ex. i matsalen och extra pengar för en bra skollunch, det finns inget uttalat så” (lärare 3). 



 30 

Åbacka (2008) beskriver vikten av att skapa konkreta inlärningssituationer som kan leda till 

att barn och ungdomar upptäcker nya samt varierande aspekter kring att ta ansvar för sin egen 

hälsa och hälsosam kosthållning. Därtill bör skolan eftersträva en erfarenhet som leder till en 

kollektiv förändring som elever förväntas följa. Ett sätt att arbeta med detta område är 

läroämnet huslig ekonomi som är ett stöd för att sätta fart på barn och ungdomars motivation 

till eget ansvarstagande vad det gäller kost och hälsa. Därför är det viktigt att lärarna inom 

ämnet idrott och hälsa är ständigt uppdaterade kring ämnet kost. Den didaktiska metodiken 

som Åbacka (2008) förespråkar med individbaserade reflektioner är en viktig faktor för att 

kunna vidareutveckla kunskaper.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning och diskussion av det resultat som framkommit 

vid analysen av det empiriska materialet. Vidare presenteras en slutdiskussion utifrån studiens 

frågeställningar, även hur den metod som använts kan ha påverkat studiens resultat. Avsnittet 

kommer att avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

Det övergripande syftet med denna studie var att studera hur högstadielärare i ämnet idrott 

och hälsa tolkar begreppet kost utifrån kursplanen samt hur de undervisar kring kost. Syftet 

med studien var dessutom att undersöka elevers uppfattningar om kostundervisningen i ämnet 

idrott och hälsa. För att tydliggöra studiens utgångspunkt har följande frågeställningar 

utformats: 

 

• Hur tolkar idrottslärare begreppet kost? 

• Vad och hur undervisar lärare om kost i ämnet idrott och hälsa? 

• Vilka uppfattningar har idrottslärare angående elevers förkunskaper om kost och 

hälsa? 

• Hur ser elever på kostundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

7.1. Sammanfattning av resultat 
Samtliga informanter betonade vikten av att samarbetet med hem- och konsumentkunskapen 

har en betydande roll för utvecklingen av kostundervisningen. Det framgick tydligt att vissa 

av informanterna redan hade ett stadigt samarbete med hem- och konsumentkunskapen, 

medan de övriga önskade ett bättre samarbete. Den tolkning som är relevant utifrån 

informanternas uttalanden är att det finns en viss tveksamhet vad det gäller deras egen 

profession och kompetens inom ramen för delmomentet kost. Detta i sin tur leder till att 

idrottslärarna förlitar sig på att andra ämneslärare som ska bära hela ansvaret för 

kostundervisningen, som exempelvis hem- och konsumentkunskapslärarna. Det tycks som om 

samarbetet mellan ämnet idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskapen skulle behöva 

utvecklas. Vilket skulle underlätta undervisningen om respektive ämnen kom överens om vad 

som bör förmedlas i undervisningen för att få olika infallsvinklar som representerar dessa två 

ämnen för sig. Detta anser informanterna som en viktig aspekt.  
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Vid frågor gällande kostundervisningens betydelse i skolan är samtliga informanter eniga om 

att kost har en viktig roll i skolan och att hela skolverksamheten bär på ansvaret. Detta har 

forskningen påvisat att skolprestationer påverkas av en god kunskap om god kosthållning, 

vilket anses av informanterna att undervisningen om kost bör utvecklas. Vidare råder det olika 

uppfattningar kring elevers kunskapsnivå om kost, då vissa idrottslärare menar att elevers 

kunskapsnivå är något lågt, medan andra idrottslärare uppfattar elevers kunskapsnivå som 

relativt goda men att eleverna inte lever upp till sina kunskaper.  

Sammanfattningsvis kan idrottslärarnas uttalande tolkas med att de är medvetna om att det 

existerar brister i undervisningen, vilket har påverkat elevers kunskapsnivå inom delmomentet 

kost. Detta bekräftas dessutom genom elevers egna uppfattningar kring kost, då det har visat 

sig att elevers förutsättningar till att påverka sin kosthållning berör olika områden. Dessa 

områden är bland annat hemmets förutsättningar till att påverka, elevers inflytande på 

skolmaten samt att elever saknar en förståelse kring kost kopplat till ämnet idrott och hälsa. 

Eleverna upplever att den större delen av kunskapen tillägnas från hem- och 

konsumentkunskapen som inte är relaterad till fysisk aktivitet.  

 

Samtliga informanter anser att kroppsideal och ätstörningar är något problematiskt att 

undervisa om, eftersom detta är något som förekommer bland eleverna. Av denna anledning 

anser idrottslärarna att det är viktigt och förmedla rätt kunskap som inte kränker elevers ideala 

föreställningar. Detta kan anses vara en problematisk aspekt till varför idrottslärarna drar sig 

undan till att förmedla vissa kunskaper gällande kost, vilket Skolinspektionen (2010) 

uppmärksammade i sin flygande tillsyn då man kom fram till att hälsoperspektivet var 

frånvarande i kunskapsförmedlingen.  

 

Majoriteten av idrottslärarna betonar vikten av att skolverksamheten som helhet bör främja en 

hälsosam livsstil ut till eleverna. Detta understryker Livsmedelsverket (2013) med att skolan 

som institution har goda möjligheter att påverka elevernas hälsosamma livsstilar. Det skulle 

vara intressant och ta reda på om skolan erbjöd mer frukt och grönt och mindre fett till 

eleverna. Dessutom upplysa eleverna om kost utifrån olika infallsvinklar, det vill säga även 

utifrån ett idrottsperspektiv belysa vikten av en god kosthållning, hur hade elevers 

skolprestationer sett ut då? 

Detta eftersom enligt Asbridges studie (2008), har det påvisats att alla måltider under en dag 

har en stor betydelse på elevers prestationer i skolan. Studiens resultat visade att högt intag av 
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frukt och grönt samt ett lägre intag av fett bidrog till att eleverna fick ett bättre resultat i 

skolan.  

 

7.2. Diskussion rörande metodval 
Studiens syfte var att belysa hur högstadielärare uppfattar och undervisar om delmomentet 

kost i ämnet idrott och hälsa. Denna studie ämnar även undersöka hur elevers egna 

uppfattningar är om kostundervisningen i ämnet idrott och hälsa.  När informanterna blev 

kontaktade av oss, visade de ett stort intresse av att delta i undersökningen. Den kvalitativa 

ansatsen valdes till denna studie på grund av att den stärkte möjligheten att belysa 

informanternas egna synpunkter och på detta vis kunna besvara studiens frågeställningar. 

Vi valde semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det skulle ge en bättre bild av hur 

informanternas erfarenheter är inom området kost. Vi anser att detta metodval var relevant då 

vi fick en mer bred information jämfört med om vi valt andra metoder som till exempel, 

litteraturstudier eller enkät. Vidare är ämnet kost något som anses vara aktuellt i dagens 

moderna samhälle, vilket bidrog till att framtagningen av material till den tidigare forskningen 

var lätt tillgänglig. Litteraturgenomgången har dessutom haft en stor betydande roll för att 

förstärka studiens utfall inom ämnet.  

Hade en kvantitativ ansats varit till grunden för denna studie så hade studiens utfall inte varit 

lika djupgående, då informanternas egna synpunkter inte hade belysts på samma sätt som 

studiens resultat i efterhand har påvisat.  

Elevintervjuerna genomfördes i grupp då det ansågs skapa en trygghet hos eleverna och 

därmed kunna uttrycka sig i större utsträckning. Syftet med gruppintervjuerna var att vi som 

forskare skulle inta en mer ”lyssnande roll” och inte påverka informanternas synpunkter och 

istället tillåta informanterna påverkas av varandra och deras olika uppfattningar. En nackdel 

med gruppintervjuer är att vissa av informanterna tar större utrymme än andra under 

diskussionerna, vilket leder till att vissa informanter inte får möjlighet att uttrycka sig.  

 

Vi är medvetna om att snöbollsselektionen bidrar till att vi inte själva kan styra valet av 

informanterna, vilket leder till att urvalet i undersökningen inte blir slumpmässigt utvalda. 

Däremot har snöbollsselektionen resulterat till att vi har blivit rekryterade till andra skolor 

vilket har givit oss en bredare bild som är positivt för vår studie. 
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7.3. Slutdiskussion 
Genom denna studie har vi tagit reda på hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar 

kost i kursplanen samt hur de undervisar kring kost. Syftet med studien var dessutom att 

undersöka elevers uppfattningar om kostundervisningen i ämnet idrott och hälsa.  

Studiens första utgångspunkt innebar att ta reda på hur idrottslärare tolkar begreppet kost. Där 

det framgick att informanterna upplever att kost har en viktig roll i skolan, samt att hela 

skolverksamheten har ett gemensamt ansvar att förmedla denna viktiga kunskap. Den 

uppfattningen som vi har fått av idrottslärarnas uttalanden är att delmomenten kost har en stor 

betydelse i skolan. Därför vill idrottslärarna eftersträva en utveckling samt en förbättring inom 

detta område.  

Majoriteten av idrottslärarna menar att samarbetat med hem- och konsumentkunskapen är 

vanligt förekommande, då kost begreppet är otydligt i kursplanen. Detta ser Thedin (2005) 

som ett problem, det vill säga att även hon anser att begreppet kost saknar en klar och tydlig 

förklaring. Av denna anledning menar Thedin att idrottslärarna många gånger vill överlåta 

hälsoarbetet till andra ämneslärare som exempelvis hem- och konsumentkunskapen. Att 

överlåta all kostundervisning till hem- och konsumentkunskapen anser vi är något 

problematiskt, eftersom det ingår i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. En möjlig förklaring 

kan vara att idrottslärarna saknar kompetens inom detta område, vilket idrottslärarna själva 

instämmer i då de efterfrågar en inspirationskälla. Samtidigt som de nämner denna 

problematik, finns det ytterligare hinder som tidsbegränsningen. Informanterna menar att 

under dessa två pass i veckan finns det en begränsad möjlighet till att få in teoretiska 

genomgångar om kost. Det hade varit intressant om skolorna hade ambitionen till att se över 

antalet idrottstimmar, för att kunna få fram om det hade resulterat till något bättre.  

Om antalet idrottstimmar kring kostundervisningen hade sett annorlunda ut samt 

kunskapsförmedling hade varit mer prioriterade, då hade möjligen idrottslärarnas uppfattning 

kring elevers kunskapsnivå sett annorlunda ut än vad utfallet till denna studie har påvisat.  

 

Skolinspektionen (2010) lyfter också fram att hälsoundervisningen inte stod i fokus då idrott 

och hälsa- ämnet endast fokuserade på idrott och inte hälsobiten. 

Vad det gäller elevers egna uppfattningar kring kost upplevs det att de har till en viss mån 

kunskaper inom detta område. Dock saknas kunskapen om kost i relation till ämnet idrott och 

hälsa, det vill säga dessa infallsvinklar som berör idrott och hälsa ämnet rörande kopplingen 

mellan fysisk aktivitet och kost. Eleverna menar att de tillägnar större delen av sin kunskap 
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från hem- och konsumentkunskapen, vilket vi anser överensstämmer med studiens utfall där 

kosten inte anses vara prioriterat i ämnet idrott och hälsa. 

 

7.4. Förslag till vidare forskning  
Det skulle vara intressant att i framtiden göra en vidare undersökning kring de frågeställningar 

som berör vår studie för att ge en djupare förståelse för informanternas handlingar inom 

delmomentet kost i ämnet idrott och hälsa. Ett exempel på en undersökning skulle kunna vara 

att se närmare på dess bakomliggande faktorer som gör att detta blir ett hinder för att kunna 

bedriva en genomtänkt och strukturerad kostundervisning i ämnet idrott och hälsa. Aspekter 

som är intressanta att undersöka skulle vara lärarnas kompetens inom kost och även skolans 

ekonomiska förutsättningar för att utveckla hälsobiten. Det skulle även vara intressant med en 

enkätundersökning gällande skolpersonalens intresse vad det gäller kost och hälsa i skolan. 

Frågor som hade varit intressanta att implementera i undersökningen skulle vara aktörers 

intresse till att påverka kostens betydelse i skolverksamheten.  
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9. Bilagor  

9.1. Intervju- lärare 
 

 

Kön? 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet kost? 

 

2. Vad har du för uppfattning om vad som står i kursplanen för idrott och hälsa om kost? 

 

3. Vilka skillnader och likheter finns det mellan Lpo 94 och Lgr 11? 

 

4. Vilka delar av kostundervisning anser du bör prioriteras inom idrott och hälsa? 

(Varför?) 

 

5. Hur viktigt anser du att kost- momentet är jämfört med andra moment i idrott och 

hälsa? Om du skulle rangordna momenten inklusive kost? 

 

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

 

7. Vad tar du upp angående kost inom ramen för idrott och hälsa? ( Hur, när och varför?) 

 

8. Kan du ge några konkreta exempel på undervisningen om kost? 

 

9. Vad anser du om elevers kunskapsnivå inom kost?  

 

10. Finns det någon särskild problematik i att undervisa om kost inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa?  

 

11. Vad anser du att skolan har för ambitioner angående hälsosam kost? 
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9.2. Intervju- Elever 
 

Kön? 

Antal? 

Årskurs? 

1. Vad tänker du på när du hör ordet kost? 

2. Vad anser du är viktigt inom kost? 

3. Har du tillräckligt med kunskaper om kost? 

4. Finns det något särskilt inom området kost du skulle vilja veta mer om? 

5. Finns det något du skulle vilja ändra på vad det gäller dina egna kostvanor? 

6. Har ni inflytande att påverka skolmaten? 

7. Vad får ni lära er inom området kost i ämnet idrott och hälsa? 

8. Vad får ni lära er om kost inom ämnet idrott och hälsa? 

9. Upplever ni att ni får tillräckligt med undervisning inom kost i ämnet idrott och hälsa?  

10. Vet du om ni på er skola satsar särskilt på att lära elever om kost och hälsa? 
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9.3. Informationsbrev 
 

 

Hej 

 

Vi är två studenter som vid Uppsala Universitet läser idrott och hälsa. Vi ska under denna 

termin skriva C-uppsats i idrott och hälsa. I detta arbete önskar vi undersöka hur 

högstadielärare i ämne idrott och hälsa tolkar begreppet kost i Lgr 11. Dessutom hur lärare 

undervisar kring kost och ser på elevers förkunskaper om kost, samt elevers syn på kost 

utifrån ämnet idrott och hälsa. 

Vår önskan är att få träffa ca 5 idrottslärare vid ett tillfälle vardera, för att kunna diskutera de 

ämnen vi önskar undersöka. Vi har även en förhoppning att få träffa ca 4 grupper elever som 

kan besvara på hur dem ser på kost utifrån ämnet idrott och hälsa. 

Allt material kommer att hanteras utifrån forskningsetiska principer och anonymiseras. 

Deltagandet är således anonymt och helt frivilligt och går att avbryta när som helst under 

studiens gång. Materialet kommer endast att användas i studiesyfte.  

Vi är tacksamma om du vill ställa upp på intervju!  

 

Tack på förhand  

 

Johan Henriks & Pedram Izadian  

 

Kontaktuppgifter: 

Johan Henriks johan.Henriks.2489@student.uu.se  

Tel. 076-861 10 76 

Pedram Izadian pedram.izadian.5825@student.uu.se  

Tel. 076-423 59 76 

 

Handledare:  

Karin Hjälmeskog karin.hjalmeskog@edu.uu.se 

Tel. 018-4716263 

 

 


