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Sammanfattning 

Vi är två lärarstudenter på Uppsala universitet som i och med detta arbete vill få en ökad 

kunskap om hur kostundervisningen kan se ut på en svensk gymnasieskola i Idrott och hälsa. 

Vi vill få detta beskrivet för oss av både lärare och elever för att få en så tydlig bild som 

möjligt. Vi har valt att använda oss att en kvalitativ metod då vi har genomfört intervjuer med 

både lärare och elever för att få våra frågor besvarade. Lärarna har intervjuats en och en 

medan eleverna intervjuades under en gruppintervju.  

Våra frågeställningar har sett ut som följande: 

 

• Hur anser gymnasielärarna att styrdokumenten påverkar deras kostundervisning? 

 

• Hur beskriver lärarna sitt innehåll i kostundervisningen? 

 

• Hur beskriver lärarna att deras kostundervisning ser ut? 

 

• Hur beskriver eleverna att deras kostundervisning ser ut? 

 

• Hur skiljer sig eller liknar lärares och elevers uppfattningar om kostundervisningen? 

 

När vi har bearbetat vår empiri har vi haft en teoretisk utgångspunkt för att analysera detta. 

Denna teoretiska utgångspunkt fann vi i Göran Lindes bok Det ska ni veta!  

Det verktyg som den innehåller, som har brukats i denna studie, är läroplansteorin. 

Våra resultat visar att tiden som läggs på kostundervisningen inte räcker till. Det framkommer 

även att den nuvarande läroplanen anses vara svårtolkad och att detta leder till svårigheter 

gällande val av innehåll i undervisningen om kost. Det finns även en problematik gällande 

tillgång till lokaler att bedriva den teoretiska undervisningen och utmaningen gällande att 

möta elevers olika kunskaps- och intressenivåer beskrivs som komplicerad. 

 
Nyckelord: kostundervisning, lärare och elever, kvalitativ metod, intervju.  
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Inledning 

Vi är två lärarstudenter som läser ämnena idrott & hälsa och kostvetenskap. Vi har under vår 

utbildning fått ett större intresse för kostens betydelse och hur stor inverkan det har på 

samhället. Vi ville få en större inblick i hur lärare inom idrott & hälsa tolkar och konkretiserar 

styrdokumenten gällande kost. Vi ville veta hur lärare beskriver sin kostundervisning utifrån 

den problematik vi tar upp i kommande text. Vi vill även ta del av elevernas uppfattning 

gällande kostundervisningen. 

Ett av människans mest grundläggande behov är kost och det är något vi kommer i kontakt 

med varje dag. Bra kostvanor har betydelse för hur vi mår och presterar i vardagen. Det leder 

till ett sundare och hälsosammare liv. Livsmedelsverket tar upp fem olika kostråd som leder 

till goda kostvanor. Några exempel är att äta 500 gram frukt och grönsaker varje dag, äta fisk 

tre gånger i veckan och välja fullornsprodukter.1 Goda kostvanor kan bidra till att minska 

risken för sjukdomar som leder till hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och övervikt. Det finns 

undersökningar2 som visar att barn och ungdomar äter för mycket socker och fel sorts fetter 

som har en negativ inverkan på hälsan. Detta är exempel på dåliga kostvanor. En 

expertkommité från Världshälsoorganisationen konstaterade att vårt näringsintag är den 

viktigaste faktorn i att förebygga och hålla en god hälsa under en livstid.3  

Enligt Skolinspektionen tolkar majoriteten av lärare inom Idrott och hälsa ämnet som ett 

fysiskt moment vilket leder till mindre teoretisk undervisning.4 Kostundervisningen skulle 

kunna få mer tid i Idrott och hälsa för att det är ett litet moment i kursplanen men en stor del 

av vår vardag. Dåliga kostvanor leder till fetma och övervikt som är två exempel på 

samhällsproblem som vi har idag. Kunskap om detta saknas inte utan skolan måste få ut den 

till allmänheten. Skolan är en institution som når ut till hela samhället. Med detta bör skolan 

kunna genomföra kostutbildning som kan kombineras med skolmaten vilket blir en del av 

undervisningen.5 Skolan har en möjlighet till att förmedla kunskap om kost till eleverna vilket 

kan leda till minskade samhällsproblem som orsakas av dåliga kostvanor. Skolan har en chans 

att inspirera elever till en hälsosam livsstil.  

                                                

 
1 Livsmedelsverket, 2014. 
2 Åberg & Tegelman, 2005, Kost, idrott och hälsa. 
3 Ibid. 
4 Skolinspektionen, 2010, sid 8. 
5 Åberg & Tegelman (2005). Kost, idrott och hälsa. 
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Arbetsfördelningen i detta arbete har vi fördelat jämnt. Inledning, bakgrund, 

forskningsöversikten och metoden har vi arbetat fram tillsammans. Arbetet med intervjuerna 

delade vi upp men båda var närvarane under genomförandet. Syftet med att båda skulle vara 

med under intervjuerna är att man kunde fylla på med eventuella följdfrågor. Johansson höll i 

lärarintervjuerna och Ekerstam i gruppintervjun med eleverna. I analysdelen har Johansson 

behandlat lärarnas empiri och Ekerstam elevernas empiri. Diskussion, konklusion och 

referenslistan har arbetas fram tillsammans. 

Vi vill tacka våra handledare Pia-Maria Ivarsson och Kristina Andersson för feedback och 

stöd under arbetets gång. 
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Bakgrund 

I Sverige är tillgången på mat inget problem. Vi lever i ett samhälle där människor har nära 

till olika sorts livsmedel. Problemet är inte att det finns mycket mat utan det är hur vi 

människor konsumerar alla livsmedel. Det utvecklas till ett hälsoproblem. Att ha kunskap om 

hur olika livsmedels påverkar kroppen kan leda till bättre psykisk och fysisk hälsa. Bra 

kostvanor leder till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och andra hälsoproblem.6 

Men varifrån hämtar människor sin information och kunskap om kost och hälsa. Enligt 

studier7 som gjorts, är dagstidningar den viktigaste källan till information gällande kost och 

hälsa. Men den information som människor får i de olika tidningarna kan vara svår att ta till 

sig för den läsande. Den ena tidningen kan skriva om att man dör i förtid om man är 

överviktig samtidigt som den andra tidningen kan skriva om att bantning i sig kan leda till 

döden. 

Dock hamnar inte dessa artiklar om fetma på ledar- och debattsidorna, de är istället ofta korta 

och tar upp en liten del av tidningen. När ämnet fetma behandlas i artiklarna rör det sig i de 

flesta fallen dessutom om fetma som ett ytligt problem snarare än ett hälsoproblem. 

Denna information kan alltså ses som bristfällig och missledande för samhällets invånare 

gällande kost och hälsa.8 

 

Denna missledande information kan göra invånarna förvirrade och osäkra på vad som är rätt 

och fel. Bristen på kunskap kan även leda till dåliga livsmedelsval och konsumtionsvanor. 

När dessa livsstilar sedan leder till att människor blir överviktiga, kan detta gå från att vara en 

individs enskilda problem till ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem i den meningen att 

kostnaderna för att behandla följdsjukdomarna av fetma är höga i Sverige. Behandlingen av 

dessa sjukdomar bland barn och vuxna kostar samhället cirka tre miljarder kronor om året. 

I USA har man insett att fetman medför såväl komplikationer som kostnader för samhället. I 

Texas har man infört system som ska hjälpa eleverna att välja bra mat. Detta genom att 

namnge den nyttiga maten med ”go” och den onyttiga med ”Whoa”. 

I många av Sveriges kommuner har man börjat tagit problemet med fetma på allvar. Det finns 

                                                

 
6 Livsmedelsverket 2014. 
7 Bergström, 2008, www.forskning.se (2008-03-06). 
8 Ibid.  
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skolor där man bedriver hälsofrämjande projekt där man har lagt fokus på motion samt kost. 

Det svenska samhället skulle med fördel kunna satsa mer på idrott och hälsa ämnet för att 

jobba med fetmans problem. Dock är detta ett ämne som det snarare blir mindre av i de 

svenska skolorna.9 

 

Läroplanen för idrott och hälsa i gymnasiet innehåller flera olika centrala innehåll som kan 

behandla kostundervisning. Läroplanen lyfter bland annat: 

 

”Kosthållning, droger och dopingpreparats betydelse för hälsa och prestation”.10  

 

För att eleven ska få betyget E krävs följande kunskapskrav: 

 

”Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala 

kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt”. 

 

För att eleven ska få betyget C krävs följande kunskapskrav: 

 

”Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som social och 

kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.” 

 

För att eleven ska få betyget A krävs följande kunskapskrav: 

 

”Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som 

social och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och 

kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.” 11 

 

                                                

 
9 Rehnström, www.barnfetma.se (2014-11-21). 
10 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, sid 85. 
11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, sid 85-86 
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I den gamla läroplanen från -94 står det att eleven ska ha ”kunskaper om förutsättningarna för 

en god hälsa”.12 

Skillnaden mot den förra läroplanen är att de ämnesspecifika kunskapsområdena har tagits 

fram mer i den nya.13 Hälsa och livsstil behandlar detta område. De nya läroplanerna har blivit 

mer teoretiska men en undersökning som Skolinspektionen gjort visar att majoriteten av lärare 

fortfarande har bollaktiviteter som det största inslaget i sin undervisning. Att detta är svårt att 

få igenom i praktiken kan bero på att många idrottslärare tycker att idrott och hälsa är ”att få 

röra på sig”.14 Med dessa punkter kan vi undersöka hur lärarna uppfattar styrdokumenten 

angående kostundervisningen i skolan i Idrott och hälsa. 

                                                

 
12 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 
vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, 1994, sid 11. 
13 Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, 2011, sid 6. 
14 Skolinspektionen, 2010, sid 7. 
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning  

Torwald Åberg, näringsfysiolog, och Ragnar Tegelman, överläkare, nämner att sjukdomar 

som fetma, diabetes, benskörhet samt hjärt- och kärlsjukdomar utgör den största risken ur 

folkhälsosynpunkt både ur kostnadssynpunkt för stat och samhälle. Enligt beräkningar från 

2001 så avled 60 % av de 56,5 miljonerna som var drabbade världen över i någon av dessa 

sjukdomar. Det har även visat sig att 46 % av hela mänskligheten är drabbade av dessa.15  

2004 gjordes en studie där begreppet hälsa låg i fokus. Många idrottslärare tolkar ordet hälsa 

på olika sätt. Begreppet är svårtolkat vilket gör att lärare har svårt att gestalta det i sin 

undervisning. De utgår ifrån att idrott och fysisk aktivitet leder till en god hälsa. Det finns 

andra lärare som utgår ifrån att hälsa är undervisning om kosthållning, drogpreparat och 

skador, vilket även är ett centralt innehåll i dagens läroplan. Detta ska läras ut teoretiskt vilket 

ska syfta till att eleverna tar med sig denna kunskap ut i livet.16 

 

Under 2004 gjordes en utredning av Maria Rosén på uppdrag av Livsmedelsverket där 

syftet var att kartlägga undervisningen om mat och hälsa. Hon har gjort dokumentstudier av 

olika styrdokument samt studerat lärarutbildningarna i Uppsala och Umeå. Efter närmare 

analyser av styrdokumenten kommer hon fram till att biologi studerar hälsa ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, med koppling till motion och hälsa. I idrott och hälsa är 

hälsoperspektivet tydligare där ämnet står för en helhetssyn på människan. Rosén skriver i sin 

rapport att den enda uppföljningen av kostundervisningen från grundskolan och som riktar sig 

till alla elever kommer i idrott och hälsa. Hon skriver också att enligt en undersökning som 

gjorts av SFN (Svensk Förening för Näringslära) så är det 32 % av eleverna som inte får 

någon kostundervisning i idrott och hälsa. Det innebär att det är 32 % som aldrig får någon 

kostundervisning på gymnasiet då Idrott och hälsa är det enda ämnet som uppföljer det från 

grundskolan.17 

 

                                                

 
15 Åberg & Tegelman, 2005, Kost, idrott och hälsa. 
16 Thedin Jakobsson, 2004, sid 3. 
17 Rosén, 2004, sid 24. 
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Rosén tar även upp om hur lärarutbildningen ser ut i Uppsala och i Umeå. Hon har skrivit 

om undervisningen om hur hälsa och kost ser ut på de olika utbildningarna.  

Det har visat sig att Uppsala Universitet inte har mycket undervisning om detta medan Umeå 

Universitet ger studenterna möjlighet att läsa valbara kurser och det finns även obligatoriska 

kurser inom ämnet. Inom det allmänna utbildningsområdet som samtliga studenter ska läsa, 

finns det inte någon undervisning alls om kost.  

Det är alltså inte många studenter som får med sig kunskap om hälsa och kost i sin 

utbildning.18  

 

Idrottsgymnasium där ungdomar får möjlighet att studera och även få träning av ledare som 

har stor kunskap är något som uppskattas av de ungdomar som får möjlighet att gå på dessa 

skolor. Dock ifrågasätts dessa gymnasier då det inte lett till de idrottsliga prestationer som 

förväntats. Många av de studerande blir tvungna att flytta hemifrån redan vid 15 års ålder för 

att flytta dit dessa skolor finns.  

I denna artikel har man intresserat sig för hur väl återhämtningen sköts av dessa elever, främst 

gällande deras kostvanor. Man har utfört en 7 dagar lång kostregistrering där sammanlagt 103 

ungdomar har deltagit. Något man kommer fram till är att intaget av zink, järn, selen och 

folsyra ligger särskilt lågt främst hos tjejer. Man för diskussioner om att man bör höja 

ungdomars energiförbrukning och därmed också kunna höja deras energiintag. Detta ska i sin 

tur kunna leda till att ungdomarnas chanser till att få i sig tillräckliga mängder av det som 

behövs uppfylls. Det visar sig att de ungdomar som har studerat på gymnasium där de har 

blivit serverade frukost, lunch samt middag har det högsta energiintaget. I den grupp där det 

endast serverades lunch, fanns de elever som hade det lägsta energiintaget. 

Vi kan ställa oss frågan om dessa ungdomar har tillräcklig med kunskap gällande kostvanor 

för att klara sig själva och då också klara av sin återhämtning på ett riktigt sätt.19 

 

2010 gjordes det en undersökning av Ekenberg och Jäppinen, där syftet var att ta reda på vilka 

läromedel lärare i idrott & hälsa använder i sin undervisning och hur de hämtar nytt material. 

De undersökte också vilka informationskällor lärarna använde i sin kompetensutveckling. I 

rapporten framkom det att 74 % av idrottslärarna använder material ifrån sin tidigare 

lärarutbildning i sin undervisning. Läroböcker användas som läromedel av 69 % medan 
                                                

 
18 Rosén, 2004, sid 36. 
19 Andersson, Engström, Strindlund, Yngve, 2001, Näringsintag hos ungdomar på idrottsgymnasier. 
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internet används utav 63 %. Det har visat sig att internet är den största källan för nytt inhämtat 

material till sin undervisning. När lärare söker nytt material är det 81 % som hämtar det ifrån 

internet. Att vara delaktig i konferenser och olika kurser är ännu ett sätt (79 %) att hämta och 

ta del av nytt material.20 

 

I skolinspektionens rapport från 2010 har medarbetare från skolinspektionen under en dag 

besökt 172 olika grundskolor i 64 olika kommuner i Sverige för att inspektera lektioner 

rörande idrott och hälsa i årskurs 7-9. Det framkom att idrottsundervisningen dominerades av 

bollspel och bollekar. Tre fjärdedelar av de besökta lektionerna innehöll bollspel och 

bollekar.21 Skolinspektionen besökte 300 lektioner.22 

Det man har studerat är vilka aktiviteter som har förekommit, elevernas aktivitet, hur 

många elever som var befriade och om den aktuella läraren var utbildad för att undervisa i 

ämnet. Man har även sökt efter skillnader pojkar och flickor emellan.  

Det som visar sig tydligt är att bollsport tar upp en stor del av tiden på lektionerna. Lektioner 

där hälsoperspektivet togs upp och behandlades fanns det nästan inga av. Detta trots att just 

hälsoperspektivet finns tydligt beskrivet i kursplanen, medan bollsport inte gör det. 

En annan aspekt som kan ha en negativ påverkan är att en enformighet från lärarens sida 

gällande aktiviteter, skulle kunna leda till att elever väljer bort ämnet idrott och hälsa på grund 

av detta. Det kan leda till att eleverna inte får den kunskapen som de skulle ha nytta av i 

framtiden. Bollsport kan leda till att lektionerna blir tävlingsinriktade där fokus kan komma 

att hamna på prestationer. Detta är inte syftet med undervisningen i detta ämne enligt 

Skolinspektionen. Detta kan då leda till att betygssättningen påverkas felaktigt och inte utefter 

kursplanens kriterier. Inom skolan och även utanför den finns det en uppfattning om att idrott 

och hälsa ska vara ett ämne där man huvudsakligen ska få möjlighet att röra på sig där fysisk 

aktivitet och röresle är den största delen av ämnet. Men enligt läroplanen ska ämnet lägga mer 

fokus på hälsoperspektivet. Enligt skolinspektionens flygande tillsyn har det inte blivit så i 

praktiken ännu.23 Flygande tillsyn innebär att skolinspektionen dök upp oanmält på utvalda 

skolor.  

Under cirka 800 registreringar som gjordes under den flygande tillsynen av skolinspektionen, 

                                                

 
20 Ekenberg & Jäppinen, 2010, sid 8. 
21 Skolinspektionen, 2010, sid 4. 
22 Ibid. Sid 6. 
23 Ibid. Sid 7. 
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kunde man bara koppla 12 av dessa registreringar till hälsobegreppet. Det ska understrykas att 

alla aktiviteter skulle rapporteras av inspektörerna. Det var alltså inte nödvändigt att hälsa 

skulle vara huvudtemat på lektionen, det räckte med att det var med vid något tillfälle. 

Samhällets hälsodiskussioner om barn och ungdomars försämrade hälsa är något som tydligt 

har påverkat kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det är därför märkligt att 

hälsoperspektivet fått så lite utrymme på de lektioner som har besökts av Skolinspektionen. 

Enligt skolinspektionens rapport menar lärarna att kursplanen är svårtolkad och att den kan 

vara svår att förverkliga i praktiken. De flesta lärarna tolkar hälsa ur ett fysiologiskt 

perspektiv. Alltså att fysisk aktivitet leder till en förbättrad hälsa. Men den helhetsbild som 

kursplanen ger om begreppet hälsa är egentligen större än så.24 

 

I Annerstedt avhandling (1995) beskrivs idrottslärarens yrkesstatus som låg. Det kommer utav 

att ämnet Idrott och hälsa uppfattas som ett oviktigt ämne. Detta kan leda till att idrottsäraren 

inte ses som en utbildad person inom sitt specifika område, utan mer som en fritidsledare. 

Bilden av en idrottslärare kan vara svår att uppfatta och många kan inte se att personen i fråga 

har en lång akademisk utbildning bakom sig. Idrott och hälsa kräver inte någon större 

planering för många lärare utan lektionerna kan variera hela tiden. Följderna av en låg 

yrkesstatus leder till att idrottsläraren får en försämrad självbild och därmed inte vågar att 

förändra sina undervisningsmetoder.25  

                                                

 
24 Skolinspektionen, 2010. 
25 Annerstedt, 1995, sid 143-144. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteorin 

Innan vi går in på en djupare förklaring om läroplansteorin måste vi först reda ut några 

begrepp. Vi behöver förklara begreppen läroplan och teori. Enligt Lundgren (1981) 

förknippas begreppet läroplan med undervisning och utbildning.26  

 

Linde (2006) har delat in läroplansteorin i tre olika arenor. Det är formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Statens föreskrift, lärarnas tolkning och 

elevernas mottagande är alla aktörer i de tre arenorna.  

 

I formuleringsarenan syftar man till föreskrifter av läroplanen. Föreskrifterna ska visa vilka 

metoder som ska användas, vilket innehåll som ska finnas och vilka mål som ska uppfyllas i 

utbildningen. I transformeringsarenan tolkar olika aktörer den föreskrivna läroplanen. Vårt 

samhälle är konstruerat av människor och det är de som formar samhället. Skolan är en del av 

samhället och på dessa intuitioner sker mänskligt handlande. Så hur bestäms mänskligt 

handlade, kan man fråga sig. I denna arena kan det ske olika tolkningar mellan lärare som har 

olika uppfattningar. Transformeringen är mer tydlig i de naturvetenskapliga ämnena och 

matematik men den är mindre tydlig i de samhällsvetenskapliga ämnena. Detta beror på att 

vissa ämnen är starkt avgränsande och inramade. Lärare kan inte gå utanför ramarna i de 

naturvetenskapliga ämnena, språk och matematik eftersom att de inte kan komma med ny 

vetenskaplig forskning eller nya uträkningar. I denna arena tolkar läraren styrdokumenten 

vilket innebär att stoffurvalet kan skilja sig mellan olika aktörer. Lärare kan brinna för olika 

saker vilket leder till att lärare förmedlar olika stoff som man tycker om. Problematiken kan 

bli frågor som om det är rätt att tolka läroplanen utifrån ens egna intressen.27 

I den tredje arenan, realiseringsarenan, får vi se händelser i undervisningen som elevernas 

engagemang i klassrummet och undervisningsinnehållet.28 I denna arena kollar man närmare 

på elevers inflytande på undervisningen. Linde (2006) pratar om ett sorts motstånd lärarna 

                                                

 
26 Lundgren, 1981, sid 17.  
27 Linde, 2006, sid 62. 
28 Ibid. Sid 56-57. 
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kan möta från eleverna. Lärarna har oftast plockat ut ett stoff som de vill använda sig utav i 

undervisningen men kan tvingas ändra det om inte eleverna tycker att det fyller någon 

funktion. Med detta elevinflytande kan lärarna anpassa undervisningen mer efter vad eleverna 

tycker är relevant att lära sig.29 Styrgrupper med lotsning som följd är något som sker när 

läraren genomför ett moment under tidsbrist. En lärare vill ha bekräftelse på att eleverna har 

förstått det som tagits upp på lektionen. En enkel handling är att fråga elever om något som 

oftast kräver ett kort svar. Här kan lärare dela ut frågan till olika styrgrupper för att få ett 

korrekt svar så snabbt som möjligt. Frågorna ställs sällan till de elever läraren anser inte ha så 

stora kunskaper, men väljer helst inte de duktigaste eleverna. Har läraren tidsbrist eller vill 

komma fort fram i undervisningen kan dessa frågor ställas till de duktiga eleverna. 

Konsekvensen av detta handlande är att vissa elever lämnas utan förståelse av innehållet. 

Läraren kan utveckla detta till lotsning när man försöker hjälpa en elev fram till rätt svar 

genom delfrågor. Detta behöver dock inte betyda att eleven i fråga har förstått det läraren vill 

framföra.30 

Ramfaktorteorin 

I vår analys kommer vi även använda oss utav ramfaktorteorin. Teorin behandlar de faktorer 

och begränsade ramar som kan påverka undervisningen i skolan. Linde (2006) nämner att 

begränsade ramar påverkar lärarnas handlingsutrymme. Faktorer och ramar kan vara tiden, 

antalet elever, material och lärarnas kompetens.31 

                                                

 
29 Linde, 2006, sid 71.  
30 Ibid. Sid 66-67. 
31 Ibid. Sid 15.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka lärares uppfattningar om hur deras kostundervisning 

bedrivs. Vi vill även undersöka elevernas uppfattningar om den kostundervisning som de 

möter i skolan i Idrott och hälsa. 

 

• Hur anser gymnasielärarna att styrdokumenten påverkar deras kostundervisning? 

 

• Hur beskriver lärarna sitt innehåll i kostundervisningen? 

 

• Hur beskriver lärarna att deras kostundervisning ser ut? 

 

• Hur beskriver eleverna att deras kostundervisning ser ut? 

 

• Hur skiljer sig eller liknar lärares och elevers uppfattningar om kostundervisningen? 
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Metod 

De kriterier vi hade när vi skulle göra vårt val av respondenter var att det skulle vara lärare 

inom Idrott och hälsa på en gymnasieskola samt ett par elever som haft dessa lärare. 

Vår bedömning var att vi skulle behöva intervjua fyra lärare och att ha en gruppintervju med 

en elevgrupp om fyra elever. Vi valde även att fokusera på att få tag på lärare som jobbat 

under en längre tid som därmed har en större erfarenhet inom yrket. Detta för att få en så 

informationsrik intervju som möjligt.32 Vi valde att genomföra en gruppintervju med elever 

som vi fick hjälp med att kontakta av deras lärare. Vi ville försäkra oss om att de elever vi 

valde inte hade några märkbara problem gällande sina kostvanor, exempelvis ätstörningar 

eller övervikt. Detta kan bli ett känsligt ämne i vissa fall. En annan faktor till att vi valde 

gruppintervjuer är den att vi hade en tanke om att eleverna skulle kunna hjälpa varandra att 

hålla igång samtalet och kunna reflektera över deras upplevelser som grupp vid just 

kostundervisningen.33  

 

När vi har gjort våra val av lärare har vi till en början använt oss av ett handplockat urval. Vi 

har först valt en lärare som vi ansett bör kunna ge oss den bästa informationen för vår studie. 

Den första kontakten med den läraren ledde senare in oss på ett snöbollsurval. Vi fick 

nämligen via denna lärare förslag på andra lärare som har en liknande erfarenhet inom ämnet 

och som skulle kunna vara lämpliga deltagare. Via dessa lärare har vi sedan fått hjälp att ta i 

kontakt med lämpliga elever.34 

Metod för datainsamling 

Eftersom den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på siffror så har vi valt att använda 

oss utav en kvalitativ intervju. Med denna metod tar vi reda på hur den intervjuade personen 

känner och tänker samt vilka erfarenheter intervjuobjektet i fråga har.35 Med den kvalitativa 

metoden får man ett innehållsrikt material i form av ord och inte siffror. Med denna metod får 

                                                

 
32 Hassmén & Hassmén, 2008, sid 108.  
33 Bryman, 2011, sid 446. 
34 Hassmén & Hassmén, 2008, sid 108-109. 
35 Trost, 2010, sid 44. 
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vi förhoppningsvis många intressanta åsikter som kan ge oss svar på våra forskningsfrågor. 36 

Våra frågeställningar syftar till att hitta olika mönster vilket ska leda till en djupare förståelse. 

Vi är inte ute efter att reda på hur ofta eller hur många gånger ett fenomen sker, där en 

kvantitativ studie är mer passande.37 

 

Vi gjorde vår undersökning på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Vi har oavsett kön valt 

ut fyra gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa. Vi har även intervjuat fyra elever. Det var helt 

frivilligt att ställa upp i vår undersökning och allt forskningsmaterial var anonymt. Vi använde 

oss utav kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Intervjuerna spelade vi in med två 

mobiltelefoner.  

 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få så tydliga svar som möjligt av den intervjuade 

personen. För att vi som forskare ska kunna uppfylla dessa syften fullständigt är det viktigt att 

frågorna anpassas till den intervjuade personen så mycket det bara går.38 För att få ut ännu 

mer av våra frågor kan vi som forskare bygga upp en trygg relation med den intervjuade, 

vilket leder till att den intervjuade känner ett större förtroende till oss som forskare. Detta kan 

leda till att den intervjuade uttrycker mer personliga funderingar.39 

Metod för bearbetning och analys 

När intervjuerna var genomförda skulle dessa transkriberas. Detta skeende handlar om att 

omvandla de inspelade intervjuerna till en skriven text. Det här görs för att ha en möjlighet till 

att kunna skriva ut intervjuerna till pappersform och då enklare kunna få en helhetsbild över 

det som sagts. Är man inte noggrann vid detta stadium är risken stor att validitet samt 

reliabilitet påverkas negativt. Det är därför viktigt att man kritiskt granskar besluten som tas 

under denna process för att försäkra sig om att kunna få en så riktig återgivelse av de åsikter 

som nämnts under intervjun.  

 

Transkriberingen måste inte utföras av samma person som genomfört intervjun, men utförs 

den av samma person minskar risken för missförstånd och feltolkningar. Då vi båda var på 

                                                

 
36 Trost, 2010, sid 25-26.  
37 Ibid. Sid 32. 
38 Johansson & Svedner (2010), sid 35. 
39 Holme & Solvang (1997), sid 98. 
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plats under intervjuerna som gjordes delade vi upp de jämnt fördelade mellan oss och delade 

på transkriberingen. Vi var förberedda på att transkriberingen skulle kunna ta lång tid då en 

intervju som tagit 30 minuter, kan komma att ta två till fem timmar. Detaljrikedom samt 

förmågan hos den som utför transkriberingen kan vara faktorer för hur lång tid det tar.40 När 

transkriberingen är klar och utskriven i pappersform, är det dags att analysera det empiriska 

datamaterialet. Det vi gjorde var att stryka under samt ringa in åsikter och meningar som var 

relevanta för just vårt syfte och våra frågeställningar. Vi hade arbetat med att ha med frågor i 

intervjuguiden som skulle leda till att underlätta vårt analysarbete, då våra frågor var baserade 

på våra frågeställningar. Att vara noggrann i detta arbete underlättar alltså analysen och gör 

att man tydligare kan redovisa en struktur som stämmer överens med syfte samt 

frågeställning. Har man varit osäker på vad man egentligen vill ta reda på när man framställer 

intervjuguiden, finns det en risk för att frågorna som ställs blir diffusa och sedan svåra att 

analysera.41 

Validitet och reliabilitet 

När man ägnar sig åt forskning är reliabilitet något som är eftersträvansvärt. Detta oavsett om 

man använder sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod. 

När man talar om reliabilitet inom den kvalitativa forskningen används ord som upprepbarhet, 

pålitlighet och tillförlitlighet. Inom den kvantitativa metoden kan man använda sig av 

mätningar av olika slag, och sedan jämföra dessa. Utifrån dessa jämförelser kan man sedan ta 

reda på reliabilitetens grad. En forskare lämnar ut enkäter och får en viss typ av svar på en av 

de frågor som ställs. Sedan lämnar en annan forskare ut enkäter med samma fråga och får 

samma typ av svar av sina informanter. Då kan reliabiliteten gällande denna fråga anses som 

hög. Det man kvalitativt kan bedöma för att ta reda på grad av reliabilitet genom att jämföra 

olika intervjuer, är olika uttalanden, rörelser eller annat liknande. Skulle två forskare få 

samma svar på samma frågor skulle det kunna anses som en hög reabilitet.42 

 

Validitet översätts med ord som giltighet och sanning. Det anses handla om hur väl de 

observationer som gjorts behandlar det som är intressant för studien.  

Men det finns skillnader mellan den kvantitativa och den kvalitativa metoden även gällande 
                                                

 
40 Hassmén & Hassmén, 2008, sid 260-261. 
41 Ibid, Sid 262.  
42 Ibid. Sid 122, 135-136.  
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validitet. När man talar om validitet inom den kvantitativa metoden syftar man på att 

undersöka hur väl den information som man fått in kan generaliseras till en population. 

Men inom den kvalitativa metoden handlar validitet om att kunna verifiera sannolikheten i en 

tolkningsprocess.43 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna har genomförts har vi läst och diskuterat de forskningsprinciper som 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar. Detta för att vara säkra på att processen genomförs efter 

de regler som finns. 

 

Den första regeln som beskrivs är den om informationskravet. Det handlar om att vi som 

forskare är skyldiga att informera våra respondenter om de villkor som finns för deras 

deltagande samt vad deras uppdrag innebär. Respondenterna ska få all den information om 

projektets syfte, som kan tänkas få de att tacka nej till ett eventuellt deltagande. 

Vi ska även här upplysa de om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan under arbetets gång. De ska vara medvetna att de kan välja att 

hoppa av både innan och under intervjuns gång. Denna information gav vi till våra 

respondenter då vi hade mejlkontakt med dem för att kolla om intresse för deltagande fanns.  

 

Samtyckeskravet, som är den andra regeln, berör det faktum att man som forskare ska erhålla 

respondenternas samtycke till att medverka. Deltagarna hade alltså rätten att själva avgöra om 

de ville delta eller inte. Då vi inte hade några respondenter som är under 15 år behövde vi inte 

kontakta målsmän för att få deras samtycke.  

 

Den tredje regeln är den om konfidentialitetskravet. Denna regel tar upp behandlingen av de 

data som inhämtas av forskarna. Uppgifterna som respondenterna har delat med sig av ska tas 

hand om på ett sådant sätt att inga obehöriga personer kan ta del av dessa. 

 

Respondenterna ska även vara skyddade från att kunna identifieras. Det ska inte på något sätt 

vara möjligt för någon läsare att kunna lista ut vem eller vilka personer som har ställt upp som 

respondenter. 

                                                

 
43 Hassmén & Hassmén, 2008, sid 136-137, 155.  
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Detta har lett till att vi har valt att kalla lärarna för en gemensam grupp och även likadant med 

elevgruppen. 

 

Att de data som samlas in från eller om olika individer endast får användas för det syfte som 

finns för forskningen, beskrivs i regeln om nyttjandekravet. Dessa uppgifter får inte användas 

för kommersiellt bruk, och det får heller inte användas för andra icke-vetenskapliga 

ändamål.44 

Reflektion över metoden 

När det kommer till vårt val av metod så är vi nöjda med de kvalitativa intervjuerna då man 

får respondenternas åsikter och synpunkter om kostundervisningen mer djupgående. Dessa 

djupgående synpunkter hade vi inte fått lika tydligt med en kvantitativ metod som till exempel 

en enkätstudie. Intervjuerna gav oss en bättre bild om hur undervisningen gällande kost 

bedrivs i skolan vilket även gjorde det möjligt att besvara våra frågeställningar. Om vi hade 

haft möjligheten till observationer hade vi kunnat se hur kostundervisningen bedrevs. Den 

möjligheten fick vi aldrig då kostmomentet inte pågick under tiden vi genomförde studien.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer med idrottslärarna gjorde vi en pilotintervju. Syftet med 

det var att se om våra frågor gav oss relevanta svar utifrån våra frågeställningar. Pilotintervjun 

gav oss nyttig respons som ledde till vissa förändringar i vår intervjuguide. Vi märkte att vi 

behövde utveckla intervjuguidens frågor då vi upptäckte att vissa frågor saknades. Vi 

genomförde ingen pilotstudie med elevernas intervjuguide då vi inte fann någon möjlighet till 

det. Efter genomförandet av gruppintervjun med eleverna var vi ändå tillfredsställda med den 

empiri som vi fått. 

 

Vårt val av att ha en gruppintervju med elever är vi nöjda med. Att ha en gruppintervju skapar 

en trygghet hos eleverna då de inte känner oss som forskare. Med gruppintervjun kunde 

eleverna prata mer fritt där vi som forskare inte behövde gå in och styra de åt ett visst svar vi 

sökte. Vi tror att det hade kunnat uppstå om vi använt oss utav enskilda intervjuer. I 

gruppintervjuer finns det risk att en respondent pratar mer än andra vilket leder till att vissa 

                                                

 
44 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig metod, 2002, sid 7-14.   
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inte väljer att uttrycka sina synpunkter. Denna händelse skedde på någon fråga i vår 

gruppintervju med eleverna.  

 

Vi är nöjda med antalet lärarrespondenter då vi ansåg att vi fick det material som vi ville ha. 

När det kommer till antalet elevrespondenter känner vi att det kunde ha varit fler elevgrupper. 

Med fler elevgrupper hade vi kunnat få en större spridning när det gäller deras intresse och 

kunskaper om kost.  
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Resultat 

Urval 

I detta kapitel kommer vi framföra all information som vi fått i intervjuerna med våra 

respondenter. I vår undersökning ingick det 8 respondenter. 4 av respondenterna var 

gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa och 4 var gymnasielever. Alla respondenterna är från 

samma gymnasieskola. Gymnasielärarnas yrkeserfarenhet varierade från 3 år till 20 år. Den 

äldsta läraren är 50 år och den yngsta är 28 år. Eleverna går i årskurs 3 på gymnasiet och är 17 

eller 18 år.  

Gymnasielärarnas tolkning av de nya styrdokumenten 

När det kommer till tolkningarna av de nya styrdokumenten fick vi olika svar. En del av 
respondenterna tycker att kostmomentet är mer framtaget än i de tidigare styrdokumenten. En 
respondent säger att undervisningen om kost har kopplats till vardagliga situationer som till 
exempel träning. Det gör att kost petas in lite överallt under kursens gång fast 
undervisningstillfället inte är inriktat på kost.  
 
Däremot påpekar de att flera värdeord är svårtolkade i de nya dokumenten vilket leder till en 
viss förvirring i vad de ska ta upp i sin undervisning om kost. Det leder även till en svårare 
bedömning eftersom eleverna ska reflektera mer i sina inlämningsuppgifter. De antyder att 
styrdokumenten inte tar upp specifika kostkunskaper vilket leder till att lärarna själva väljer 
vad som är lämpligt att ta upp i sin kostundervisning. 

 
”Det är inte så specifikt i vad som ska ingå i kursen utan jag tror att de flesta 

gör sina egna tolkningar kring det, vad de tycker är viktigast i den skolan. 

Förhoppningsvis finns det en samsyn mellan kollegorna på samma skola. Men jag 

kan tänka mig att det är svårt och ha exakt samma tänk. Vi försöker här i alla fall 

att ha det.” 
 

Alla respondenterna var överens om att de nya styrdokumenten innehöll mer teoretiska 

moment men att de fysiska delarna tar upp större delen av kursen. Problematiken var att tolka 

vad för specifika innehåll det skulle ta upp i sin undervisning när det kommer till de teoretiska 

momenten.  
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Alla respondenter har utvecklat sin kostundervisning av de nya styrdokumenten jämfört 
mot de gamla. Under de gamla styrdokumenten hade en respondent ett skriftligt prov vilket 
inte uppskattades eftersom eleverna bara läser av en text för att sen återupprepa den i ett 
prov. Efter respondentens tolkningar av styrdokumenten har man nu istället lagt mer fokus 
på att eleven får reflektera över sin kost och koppla den till sin livsstil. 
 

”Tidigare hade vi ett rent kostprov. Nu vill vi försöka dyka in och se 

kanske, att man inte bara ska kunna repetera inlästa kunskaper. Utan att man 

ska kunna diskutera och få någon slags ide och få en syn på hur eleven tar till 

sig det här.” 

 
En annan respondent tycker att undervisningen om kost skiljer sig efter att de nya 

styrdokumenten tagit form. Dock har inte innehållet förändrats. Det innehåller bland annat ett 
livsstilsprojekt där eleverna får reflektera över sina resultat och handlande. 

 
”Inte speciellt mycket ska jag säga utan det är nog faktiskt samma innehåll. 

Däremot har jag valt att göra en annan typ av inlämning. Det är mer en 

livsstilsuppgift där de får reflektera över hela sin vardag och kosten däri än att 

specifikt som vi hade tidigare där vi skrev ett skriftligt prov om just kost och det 

momentet.” 

Gymnasielärarnas kostundervisning 

Alla respondenter är överens om att kost är ett viktigt ämne i kursen Idrott och hälsa men att 
momentet får för lite tid. Ämnet är viktigt eftersom att eleverna kommer i kontakt med det 
varje dag och har en stor påverkar på deras livsstil och hälsa.  
 
Respondenterna var eniga om hur mycket tid som läggs på kostundervisning under en kurs på 
100 timmar. 100 timmar motsvarar två läsår. De använder sig av samma material vilket ledde 
till att varje respondent uppskattade att de undervisar 4-5 timmar om kost under kursens gång. 
 

”Inte speciellt mycket faktiskt. Utslaget på de här 100 poängen som vi har så 

skulle jag säga att det rör sig om 2-3 föreläsningar/diskussioner. Alltså 2-3 timmar 

i kursen och sen är det då en diskussionsuppgift där vi pratar om deras kostvanor 

plus den här uppgiften som de själv gör på egen hand som vi sen diskuterar efter 

jag har rättat den. Så max 5 timmar av 100 i kursen utslaget på två år” 

 
Alla respondenter vill ha mer tid till kostundervisningen och fördjupa sig mer i ämnet. De 

skyller på att de är för lite idrottstimmar under kursens gång och att större delen av tiden går 



 

 26 

till de praktiska momenten. En påpekar att kunskapen hos lärarna är begränsad vilket skulle 
bli en negativ effekt om man skulle fördjupa sig i till exempel näringslära.  
 

”Alldeles för lite, men vi skyller ju på att det är för lite idrottstimmar. Man 

skulle vilja göra mycket mer. Det skulle finnas jätte många grejer som man skulle 

kunna fördjupa sig mycket mer i. Just det här med individer, att de skulle kunna 

specialisera sig mer inom det de själva känner är mer intresserade av och som rör 

just eleverna.” 

 
Kostundervisningen hos respondenterna är väldigt lika då de planerar tillsammans och 

använder samma material. Undervisningsmetoderna består av föreläsningar, 
gruppdiskussioner och ett individuellt arbete. Alla uppgav att de använde sig av en och 
samma powerpoint som de själva arbeta ihop inom idrottslärarkollegiet. Denna version 
revideras varje läsår. 

 
Näringslära är det dominerade momentet i respondenternas undervisning om kost. Där tar de 
upp kolhydrater, lipider, protein, vitaminer och mineraler. Annat innehåll som förekommer är 
det som är aktuellt för dagen. Det kunde vara olika sorters dieter, energibehov, energidrycker, 
sportdrycker och kosttillskott. Flertalet av respondenterna hämtar sitt innehåll från media när 
det inte handlar om näringslära. Respondenterna vill möta eleverna intresse för det som är 
aktuellt i deras vardag.  

 
”Jag tänker att jag vill möta eleverna på deras nivå just då. Jag ser vad de 

handlar i kafeterian på skolan. Jag ser deras val de gör av skolmaten. Jag vet vad 

de väljer bort och väljer till och jag vet kanske vad deras fokus ligger. Till exempel 

är energidrycker väldigt hett i den här åldern. Men vet de vad det ger för effekt. 

Vet de vad det är för innehåll i energidryckerna. Så jag försöker möta de på deras 

nivå.” 

 

Lärdomar från lärarutbildningen, läroböcker, vetenskapliga artiklar, utbildningar och 

media är de dominerande källorna till kostundervisningen. En respondent säger att dagens 

innehåll kommer mycket från internet. En av respondenterna hämtar material ifrån 

gemensamma lärarsidor på internet där lektion.se är den populäraste. 

 
”Det är en liten blandning. Internet använder vi väl oss av mest för att hänga med 

i vissa trender. Sen har man ju med sig en del kunskap ifrån sin lärarutbildning där 

man har sparat bra och nyttigt material. Vi har även en lärobok som vi tycker är 

ganska okej så den har vi som ett bra underlag.” 
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Alla respondenter bedriver sin kostundervisning i idrottshallen eller i pingishallen. I 

pingishallen har lärarna möjlighet att använda sig av en projektor till sina föreläsningar där de 

använder sig av en powerpoint. Det finns sällan lediga tider i vanliga klassrum uppe på skolan 

vilket alla respondenter är besvikna över. Detta leder till att kostföreläsningarna blir dåliga när 

det är andra aktiviteter i de andra hallarna bredvid. Det är någon enstaka gång det finns en 

ledig tid i ett vanligt klassrum eller i skolans aula. En önskan om att få en egen teorisal i 

idrottshuset har funnits under flera år men detta har inte blivit av. 

 
”Mestadels blir det här i idrottshallen eller i pingishallen där vi har möjlighet 

att dra in stolar och använda en kanon och dator. Det är väldigt sällan som det 

finns möjlighet att boka in sig i någon sal uppe på skolan.” 

 

Respondenterna har olika syn på bedömningen. Det är inga skriftliga examinationer som 

tidigare utan nu är närvaro minimumkravet på föreläsningarna. Eleverna bedöms utifrån sitt 

individuella arbete. De trycker mycket på elevernas reflektioner över kosten. De ska veta 

vilka effekter som sker efter ett intag av ett visst livsmedel. Respondenterna är överens om att 

de inte ska vara skriftliga examinationer eftersom de tycker att eleverna får ut mer på att sätta 

in sin kosthållning i ett vetenskapligt perspektiv.  Respondenterna vill att eleverna ska kunna 

reflektera över sina kostvanor samt att kunna knyta sina kunskaper till verkligheten. 

Respondenterna säger att detta öppnar upp för mer diskussion men att en nackdel kan vara att 

eleverna inte tar till sig den information som lärarna tänkt sig. 

 
”Även hur de reflekterar kring kost. Vi sätter ju inte betyg på deras kostvanor 

till exempel utan mer hur medveten man är hur ett livsmedel påverkar kroppen. 

Nästa steg är att kunna utifrån en känsla kunna sätta in det i något slags 

vetenskapligt resonemang, en teori” 

 

Elevernas uppfattning om kostundervisning 

 

Elevgruppens personliga intresse för kost var svagt. Det hade dock ökat en aning under den 

senaste tiden. Två av eleverna berättar att de brukar tänka lite mer på vad de äter inför och 

efter en match eller träning men i övrigt tänker de inte på vad de äter. 
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Eleverna uppskattade att de hade kostundervisning runt 2-3 lektioner under kursens 100p. Det 
motsvarar 2-3 timmar. Samtliga elever var överens om att det läggs för lite tid på 
kostundervisning. Två elever tyckte att de var så lite kostundervisning att man inte kommer 
ihåg något idag. 
 
På frågan om det behövs mer undervisning om kost var alla elever överens om att det behövs 
mycket mer kostundervisning. Respondenterna var eniga om att de praktiska momenten tar 
upp större delen av idrott- och hälsaundervisningen.  

 

”Ja, i alla fall för min del. Det är ju så lite tid man får och såhär nu i efterhand 

när man inte kommer ihåg så mycket så önskar man att det hade varit mer om det 

här eftersom det är viktigt.” 

 
Eleverna har blivit undervisade om kost i teorisalar samt i idrottshallen. Alla var överens 

om att det var bättre att ha denna typ av undervisning i vanligt klassrum där det finns tillgång 
till projektor. Enligt eleverna använder sig lärarna av powerpoint presentationer som ett 
verktyg vid sina föreläsningar. Dessa föreläsningar beskrivs som att läraren står och föreläser 
medan eleverna sitter och lyssnar. Emellanåt ställs det frågor av läraren till elevgruppen. 
Eleverna har sedan blivit tilldelade ett kompendium som de själva ska läsa igenom. Eleverna 
talar även om ett livsstilsprojekt där kosten varit involverad. 

 
”Det har fungerat bra. Det har funnits projektor och sådär, så det har varit bra. 

Bättre än att typ sitta på golvet i gympasalen och ha det där. För alltså det är ju så 

drygt att behöva hämta och sen lämna stolar för en lektion. ”  

 

På frågan om vad de mer specifikt fått lära sig inom kostundervisningen blev det lite olika 

svar. En elev säger att det är mest om vad som är bra respektive dåligt att äta. Lärarna går inte 

in mer specifikt på vad som händer om du äter bra eller dåliga livsmedel. En annan elev säger 

att lärarna ibland kan ta upp något om vad man ska äta innan och efter en träning eller match. 

Tallriksmodellen dyker upp vid vissa tillfällen men det hade inte alltid med kostundervisning 

att göra. 

 

Näringslära var ett oklart ord för vissa elever. Några kände igen det och förklarade att det 

hade nämnts någon enstaka gång.  

 
”Ja, men jag kommer inte ihåg det riktigt, men han har nämnt det tror jag. 

Alltså, det var mer så vart man fick det ifrån, inte så mycket om vad som händer i 
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kroppen om man äter olika saker. Men också att protein är bra för musklerna och 

att kolhydrater kan vara bra att äta innan man ska kanske typ springa.. Alltså, typ 

äta spaghetti innan.” 

 

En elev berättade att man pratat en del om olika dieter. Det var dock diskussionsämnen 

som kunde komma på tals vilken lektion som helst. Vilken elev som helst kunde bara fråga 

läraren rätt ut om det i en samling eller liknande. 

 
”5:2-dieten pratade vi en del om men att man kanske inte ska ta åt sig så 

mycket av allt man läser om eller hör på tv eller internet och så. Men det kan vara 

kul att prata om dieter då det typ är rätt vanligt nu.” 

 

En elev berättar att man bör ha mer fördjupad kostundervisning. Det bör enligt eleven tas 

upp mer om vilka produkter som är nyttiga och vilka som är sämre. En annan elev fortsätter 

med att man bör få lära sig vilka effekter vissa produkter har på kroppen. Och mer omfattande 

kunskaper om vad man ska äta innan en träning eller match. 

 
”Mer specifikt vad det kan ge för effekter typ. Vi har ju fått veta att det är bra 

för det, men ja, lite mer detaljerat om man säger så. För kroppen och hur man mår, 

prestation och allt möjligt. Jag vill ju veta mer om vad jag ska äta innan typ match 

eller träning.” 

 

Det var delade meningar om hur nöjda de var med den kostundervisning som de hade tagit 

del av. Tre av respondenterna är inte nöjda med den kostundervisningen som de fått. En elev 

tyckte att kostmomentet var bra då, men har nu såhär i efterhand insett att det var väldigt lite 

undervisning med mycket grundfakta. En elev har blivit mer intresserad av matens betydelse 

då denna blivit mer intresserad av träning. 

 
”Just då var jag det, men nu i efterhand så är jag inte det. Man har ju blivit lite 

mer intresserad av det ändå. Det kunde ha varit mer tycker jag. Förut så trodde jag 

inte riktigt på det där med att det skulle ha någon betydelse vad man åt, men nu 

börjar man förstå det mer.” 

 

Alla elever är överens om att deras kunskaper är dåliga. Det skulle kunna vara mycket 

bättre. De har nu i efterhand uppfattat hur enkel undervisning om kost de har fått och att de 
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inte alls vet så mycket om kostens effekter. De säger att de kan mest om att man ska äta 

livsmedel som pasta och kött innan och efter träning.  

 

Eleverna finner inga svårigheter med kostundervisningen. Efter att vi forskare lett in de på 

lärarnas svårigheter nämner en elev att det kan vara ett känsligt ämne för vissa. Är man 

överviktig kan det vara ett känsligt ämne för den personen.  

 
”Inte för mig, men det kan ju upplevas som jobbigt för andra i gruppen. Sådana 

som är överviktiga och sådär kanske. Eller även sådana som kanske väger lite för 

lite och så.” 

Skillnader och likheter mellan lärare och elever i kostundervisningen 

När vi har granskat resultaten och gått igenom både lärares samt elevers uppfattningar 

gällande kostundervisningen har vi hittat både skillnader och likheter. 

När det kommer till innehållet i kostundervisningen talar lärarna om vikten av att möta 

elevernas intresse samt kunskapsnivå. Att de vill hålla sig uppdaterade genom media för att 

veta vad eleverna kan tänkas komma i kontakt med i sin vardag. Lärarna talar även om att de 

vill ge eleverna grundläggande kunskaper inom näringslära. Elevgruppens svar gällande 

innehållet som de har mött i kostundervisningen stämmer överens med det som lärarna har 

sagt. När elevgruppen svarar på vad de tycker om innehållet i den kostundervisning som de 

fått, anser majoriteten av gruppen att den inte har mött deras intressen. En av eleverna menar 

att han var nöjd då, men att han i nu önskar att det hade sett annorlunda ut. 

 

Lärargruppen talar om att tiden är en begränsande faktor när det kommer till 

kostundervisningen. Det är många tidskrävande moment som ska hinnas med under kursens 

gång. Detta leder till att lärarna, mot sin vilja, lägger ner lite tid på kostmomentet. Det finns 

alltså en önskan om att ha möjlighet till mer tid inom detta ämne. 

Elevgruppen är överens om att de tycker att de lektionstillfällen som de haft inom 

kostmomentet varit bristfälligt. De tycker att de borde läggas ner mer tid på detta ämne då de 

menar att ämnet är viktigt.  

 

Gällande lokaler beskriver lärarna det som ett problem. De har sällan möjlighet att boka 

salar inne på skolan då dessa oftast är fullbokade. Lärarna har under många år haft ett 

önskemål om att få en egen teorisal i idrottshuset för att bedriva teoretisk undervisning i 



 

 31 

denna. Detta eftersom det blir omständigt att flytta stolar samt utrustning fram och tillbaka till 

idrottssalen. I idrottssalen uppkommer det också ett störande moment om praktisk 

undervisning bedrivs i närliggande salar. Det här är något som eleverna bekräftar. 

Elevgruppen anser att det är bättre att få kostundervisningen i vanliga klassrum då detta 

utesluter störande moment som beskrivits ovan.      
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Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri kopplat till läroplansteorin och 

ramfaktorteorin. Vi som forskare har delat upp analysdelen där Johansson kommer att 

behandla lärarnas empiri och Ekerstam elevernas empiri.  

Gymnasielärarnas tolkning av de nya styrdokumenten 

Respondenterna anser att kost är mer framtaget i de nya styrdokumenten. Men innehållet 

anses vara svårt att tolka och det leder till svårigheter gällande val av innehåll i 

undervisningen. Respondenterna menar att de nya styrdokumenten leder till att varje enskild 

lärare får tolka den på sitt egna vis, vilket går i enlighet med Linde (2006) som menar att 

läraren som individ, beroende på vilket ämne han eller hon undervisar i, fria händer till att 

tolka läroplanen. Friheten att tolka skiljer sig mellan olika ämnen. Vissa ämnen har en svagare 

avgränsning och tillåter i större utsträckning en personlig ämnestolkning.45 

 

Respondenterna talar om att de nya styrdokumenten hänvisar till en utökning av teoretiska 

moment inom idrott och hälsa ämnet. Dock menar respondenterna att praktiska moment 

fortfarande tar upp större delen av undervisningen. Detta på grund av att det anses vara svårt 

att veta vad dessa teoretiska moment ska innehålla. Linde (2006) nämner att en läroplan 

handlar om att beskriva vad som är önskvärt. Att en ny läroplan kan handla om att vilja 

förändra innehållet på skolorna. Man har alltså en önskan om hur de nya reformerna ska 

spegla verkligheten men man har inte tagit hänsyn till hur verklighetens svårigheter ser ut.46 

Gymnasielärarnas kostundervsining 

Respondenterna är eniga om att tiden som läggs på kostundervisningen inte är tillräcklig. Det 

framkom av samtliga lärare att kostundervisningen fick fyra till fem timmar av kursens 100 

timmar. Det kan dels bero på två faktorer. Det ena är det som nämns tidigare, att friheten att 

tolka läroplanen kan leda till olika stoffurval.  Linde (2006) nämner också att lärarens 

personliga erfarenheter och intressen kan leda till vad som kommer att prioriteras i 

                                                

 
45 Linde, 2006, sid 50. 
46 Ibid. Sid 48. 



 

 33 

undervisningen.47 Det läraren själv anser vara viktigt kan komma att få ett större fokus än 

andra delar inom ämnet. En av respondenterna nämner att en begränsad kunskap hos läraren 

kan påverka undervisningen. Linde (2006) styrker detta då han påpekar att lärarens kompetens 

påverkar innehållet.48 

 

Det framkom i resultatet att en av respondenterna pratar om vikten av att möta eleverna 

utifrån deras intressen samt kunskapsnivå. Samtliga respondenter är överens om att man vill 

ta upp sådant som är aktuellt för tillfället. Sådant som kretsar i media samt hur respondenterna 

ser elevernas olika val av kost i skolan. Denna problematik lyfter även Linde (2006) då han 

menar skriver att läraren bör ha en överenskommelse med eleverna där man möter deras 

villkor. Läraren kan ha en planering som han eller hon vanligtvis inte ändrar på, men kan 

komma att tvingas till detta om eleverna tydligt visar motstånd genom att avsiktligt störa 

pågående lektioner. Stoffurvalet bör vara något som båda parterna är överens om.49 

 

Respondenterna hämtar innehållet till sin undervisning från samma källor. Källorna det rör 

sig om är deras lärarutbildning, läroböcker, internet, vetenskapliga artiklar samt gemensamma 

lärarkurser. Med ett gemensamt innehåll som revideras så stärks vissa arbetsuppgifter eller 

grupparbetsteman. Linde (2006) nämner att faktorer som internet och elevers inflytande kan 

påverka valet av innehåll i lärarnas undervisning.50 

 

Det framkommer i resultaten att kostundervisningens lektioner framförs genom 

powerpoints, föreläsningar, gruppdiskussioner samt individuella arbeten. Det framkom även 

att respondenterna har en gemensam långsiktig planering för kostundervisningen. 

Respondenterna reviderar innehållet tillsammans inför varje termin för eventuella 

uppdateringar. Respondenterna hämtar innehållet till sin undervisning från samma källor. 

Dessa är lärarutbildning, läroböcker, internet, vetenskapliga artiklar samt lärarkurser. 

Denna typ av planeringsarbete är en rutin för respondenterna. Linde (2006) skriver om lärares 

                                                

 
47 Linde, 2006, sid 17. 
48 Ibid. Sid 15. 
49 Ibid. Sid 71-72. 
50 Ibid. Sid 16. 
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rutiner där vissa planerar för en längre tid medan andra kan välja att planera olika moment del 

för del.51  

 

Resultatet visar att respondenternas kostundervisning oftast bedrivs i idrotts- eller 

pingishallen. Det finns en möjlighet att hämta dit projektor samt stolar men detta anses som 

något omständigt. Man strävar efter att boka teorisalar inne på skolan, men dessa salar är 

oftast fullbokade. Lärarna har som mål att få en egen teorisal till idrottshuset. Detta anses som 

en begränsning av samtliga respondenter. Linde (2006) menar att det finns fysiska ramar som 

kan begränsa lärarnas handlingsutrymme. Det kan vara åtkomsten på lokaler och nödvändig 

utrustning.52 

 

När det kommer till bedömningen talar respondenterna om att det tidigare varit en skriftlig 

examination. Man menar att det inte är önskvärt längre då detta innebär att eleverna läser in 

sig på ett utgivet kompendium för att sedan skriva ner den text som de minns. Man är nu ute 

efter att låta eleverna reflektera över sina kunskaper och kunna använda sig av dessa i 

vetenskapliga resonemang. Det leder till öppnare diskussioner men kan i vissa fall leda till 

diskussionsämnen som inte varit planerade. Den tidigare undervisningsformen som bedrevs 

liknar det som Linde (2006) beskriver när han observerade primärskolan i östafrikanska 

länder. Eleverna har där lärt sig att utantill kunna besvara frågor. De har läst in 

lärobokstexten.53 Med dagens undervisning där lärarna ger eleverna ett större utrymme till att 

reflektera och att kritiskt granska kan leda till att missförstånd uppstår.54 

Elevernas uppfattning om kostundervisning 

Resultatet visar att respondenterna beskriver sin kunskap inom kostämnet som lågt.  

Samtliga respondenter är eniga om att den undervisning som de fått inom ämnet inte räckt till. 

De anser att det borde läggas mer tid på detta ämne då de tycker att det är viktigt.  

En anledning till elevernas låga kunskap inom ämnet kost skulle kunna kopplas till 

lotsning och styrgrupp som Linde (2006) tar upp. I resultatdelen visar det sig att lärarna under 

föreläsningen kunde ställa frågor till klassen vilket liknar det som Linde (2006) beskriver som 

                                                

 
51 Linde, 2006, sid 16-17. 
52 Ibid. Sid 15. 
53 Ibid. Sid 68. 
54 Ibid. Sid 72. 
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lotsning. Läraren ställer en delfråga till en elev. Läraren går sedan vidare till nästa delfråga 

efter att den första frågan har besvarats. Till slut har lärarens delfrågor besvarats och detta kan 

läraren ha som en bekräftelse för att eleverna har förstått. Detta kan dock leda till en falsk 

bekräftelse då läraren genom lotsning leder eleverna till rätt svar. 

 

En annan faktor till elevers låga kunskap kan vara att läraren använder sig av styrgrupper i sin 

undervisning. Läraren ställer frågor till vissa elever för att kontrollera att de förstår. Det är i 

vanliga fall inte de elever som anses vara bäst som får dessa frågor. Men har läraren ont om 

tid flyttas dessa frågor till de bästa eleverna för en snabbare försäkran om förståelse. Denna 

handling görs av läraren för att fort komma vidare i undervisningen.55  

 

Vidare skriver Linde (2006) om att det kan vara svårt att bemöta samtliga elever på deras 

förkunskaper. Läraren har oftast en outsagd utgångspunkt i sin undervisning. I resultatdelen 

visar det sig att näringslära är en utgångspunkt i lärarnas undervisning om kost. Det är inte 

säkert att alla elever har de förkunskaper som krävs för att förstå den typen av undervisning.56 

 

Det visar sig i resultaten att respondentgruppen inte är helt nöjda med innehållet i den 

kostundervisning som de har fått. De önskar nu att det hade varit mer av denna undervisning 

och att innehållet hade kunnat sett annorlunda ut. De påpekas av två respondenter att de nu 

hade velat ha större kunskaper gällande kost innan, under och efter träning. Tre av fyra 

respondenter menar att den undervisning inom kost inte varit bra och att innehållet inte varit 

något som fångat deras intresse. Detta kan kopplas till det som Linde (2006) skriver om 

gällande elevinflytande. Man strävar efter att öka elevernas inflytande och makt i skolorna. 

Dock pekar samlad forskning på att elevernas inflytande inom skolväsendet är begränsad.57 

 

I gruppintervjuerna framkom det att större delen av undervisningen om kost bedrevs i 

idrottshallen och klassrum. De var överens om att det var bättre att ha kostundervisningen i 

klassrummet eftersom att det är mindre störningsmoment där än i en idrottshall. Det är mer 

tidseffektivt att vistas i klassrummet när det gäller kostundervisning då man slipper ta fram 

stolar, projektor och annan utrustning i idrottshallen. Detta problem är inte något som 

                                                

 
55 Linde, 2006, sid 66-67. 
56 Ibid. Sid 73. 
57 Ibid. Sid 72. 
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eleverna har inflytande över utan detta kopplas till lärarnas yttre begränsningar gällande 

utrustning och lokaler.58 

Skillnader och likheter mellan lärare och elever i kostundervisningen 

 
Resultaten visar att lärare och elever har samma uppfattningar gällande tid, innehåll och 

undervisningsmiljö. Båda parterna är överens om att det läggs för lite tid på kostmomentet 

och att det finns en önskan om att kostmomentet ska få större plats. Det innehåll som lärarna 

beskriver att undervisningen innehåller bekräftas av elevgruppen. Båda parterna är överens 

om att det finns brister när det gäller vart undervisningen bedrivs. Lärarna beskriver det som 

att de bemöter eleverna intresse och kunskapsnivå men eleverna tycker att de inte har något 

inflytande i lärarnas planering.  

 

Enligt Linde (2006) har eleverna ett indirekt inflytande på lärarnas planering vilket leder 

till att de är aktörer på tranformeringsarenan. På transformeringsarenan görs personliga 

tolkningar av läroplanen av olika lärare. När lärarna gör sitt stoffurval kommer elevernas 

intresse att finnas i åtanke då elevernas mottagande av innehåll är värdefullt.59 Lärarna har 

huvudansvaret för hur planeringen ska se ut. Vilka förväntningar som finns på innehåll, deras 

egna kunskaper och intresse samt materiella tillgångar är avgörande faktorer för 

tidsfördelningen mellan olika delar.60 

 

                                                

 
58 Linde, 2006, sid 15.  
59 Ibid. Sid 56,58. 
60 Ibid. Sid 56.  
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Diskussion 

I våra resultat framkommer det att eleverna får kostundervisning då båda parterna bekräftar 

detta. Kostmomentet är öppet för tolkning där lärarna har fria händer till att ta med det stoff 

som är passande för deras undervisning. Kost finns med i de centrala innehållen för Idrott och 

hälsa och lärarna anser sig ha godtagbara kunskaper om kost men är öppna för att lära sig 

mer. Ett problem som lärarna tar upp är att kunskapskraven är svårtolkade och diffusa. 

Svårigheten är att tolka de olika värdeorden i kunskapskriterierna. Detta innebär att lärarna 

har vissa svårigheter med att veta vad kostundervisningen bör innehålla. De nya 

styrdokumenten har även lett till att lärarna har gått från en skriftlig examination till nya 

examinationsformer. Dessa innehåller individuella inlämningsuppgifter där eleverna ska 

kunna reflektera över sina kunskaper. Lärarna anser att det nu är svårare att bedöma elevernas 

kunskaper. Vi som forskare kan sympatisera med lärarnas problematik gällande tolkningen 

samt bedömningen av kunskapskriterierna. Vi anser att den frihet som finns gällande valet av 

innehåll kan vara både negativ och positiv. Vi tror att en tydligare styrning skulle kunna 

underlätta lärarnas stoffurval till sin kostundervisning. Lärarnas fria händer till tolkning av 

styrdokumenten är ändå positiv då deras unika elevers intressen kan tas med i undervisningen.  

 

Det visade sig att det dominerande innehållet i kostundervisningen var näringslära. Detta 

innehåll återkommer varje termin för att eleverna ska få en bra grund i kostundervisningen. 

Lärarna måste välja en utgångspunkt i kostundervisningen som de själva tycker är lämplig och 

de är medvetna om att kunskapsnivån är spridd i elevgrupperna. Vi tror att det är svårt att 

forma ett undervisningsmaterial som möter alla elevers kunskapsnivå eftersom att de har olika 

förkunskaper från grundskolan. Lärarna talar även om vikten om att möta sina elevgruppers 

intressen och få med detta i sin undervisning. Precis som våra resultat visar är detta svårt att 

förverkliga. En elevgrupp består av många olika individer och detta leder till att denna önskan 

endast kan uppnås till viss del.  

Vår elevgrupp beskriver sin nuvarande kunskap om kost som låg. Dessa elever säger även 

att deras intresse för kost varit låg under den tid som de fått kostundervisning. Som forskare 

ser vi att sambandet mellan ett lågt intresse och en låg kunskap om kost kan kopplas samman.  
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Annerstedt (1995) skriver om lärarens låga status och att detta i sin tur kan leda till att 

läraren inte vågar förändra sin undervisning på grund av försämrad självbild.61 Enligt oss 

finns det en sanning i att lärarens status har sjunkit under de senaste åren. Vi hoppas dock att 

detta inte ska hindra lärare att våga prova på olika undervisningsformer eftersom att det kan 

leda till eventuella förbättringar. 

 

Lärare och elever anser att tiden som läggs på kostundervisningen är knapp. Samtliga 

respondenter har en önskan om att tiden för kostundervisning ska utökas. Eleverna påpekar att 

de praktiska momenten tar upp större delen av idrott- och hälsaundervisningen. Lärarna säger 

att det är väldigt många moment som ska hinnas med under kursens gång vilket leder till att 

större delen av tiden ägnas åt praktiska moment. Detta är en orsak till att de teoretiska delarna 

får lite utrymme i kursen. Detta stämmer överens med Skolinspektionens flygande inspektion 

där det visade sig att tre fjärdedelar av lektionerna innehöll bollsport och bollekar. Under 

samma inspektion visade det sig att hälsobegreppet förekom väldigt sällan i undervisningen.62 

Vår uppfattning är att tidsbrist påverkar alla moment inom idrott- och hälsaundervisningen. 

Timmarna som är avsatta för Idrott och hälsa är relativt få med tanke på kursens storlek. Vi 

kan i och med det förstå att kostundervisningen får ett litet utrymme under kursens gång.  

 

Lärarna använder sig av många olika källor för att inhämta sitt material till 

kostundervisningen. Vi ser likheter från Ekenberg & Jäppinens tidigare undersökning där det 

visades sig att de dominerande källorna var internet, läroböcker och från sin lärarutbildning.63 

Vi tycker att det är relevanta val av källor. Internet är en bra källa eftersom lärarna strävar 

efter att hänga med i aktuella debatter gällande kost.  

 

Lärarnas undervisningsformer för kostundervisning har visat sig vara gemensam, att de 

använder sig utav samma powerpoints, lärobäcker och annat material. Dessa 

undervisningsformer tycker vi är bra då alla elever får möta kostundervisningen under samma 

förhållanden. Vi förmodar att lärarna, som har lång erfarenhet, är överens om att denna typ av 

undervisning är mest effektiv. Den problematik som finns gällande lokaler, enligt både lärare 

                                                

 
61 Annerstedt, 1995, sid 143-144. 
62 Skolinspektionen, 2010, sid 4. 
63 Ekenberg & Jäppinen, 2010, sid 8. 
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och elever, verkar vara en verkligenhet som finns i skolan då vi själva har sett liknande 

omständigheter när vi varit ute på skolor under vår utbildning. 

 

I Tegelman och Åbergs studie visade det sig att dåliga kostvanor leder till olika sjukdomar 

som diabetes, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar. Den här sortens sjukdomar är ett stort 

globalt problem då många människor avlider av dessa sjukdomar.64 Vi tror att skolan är en 

lämplig arena för att förmedla kunskaper som kan leda till goda hälsovanor där kosten är en 

del av dessa. Detta eftersom att skolan är en institution som når ut till den större delen av 

samhället.  

 

                                                

 
64 Åberg & Tegelman, 2005, Kost, idrott och hälsa. 
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Konklusion 

Vi ville med vår studie ta reda på hur kostundervisningen ser ut på gymnasieskolan, både 

ur ett lärar- och elevperspektiv. Det vi kommit fram till är att tidsbrist, en svårtolkad läroplan 

och svårigheter med välanpassade lokaler är något som lärarna måste handskas med i sin 

kostundervisning. Eleverna påverkas av bristen på lokaler och de upplever inte att deras egna 

intressen finns med i lärarnas undervisning. Eleverna upplever också att tiden till 

undervisningen i detta moment inte räcker till. Vi tror att dagens skola behöver mer resurser 

för att kunna ge lärare de verktyg som behövs för att på bästa möjliga sätt kunna undervisa 

sina elever.   

Efter att ha genomfört detta arbete har det väckts olika funderingar hos oss gällande hur 

man skulle kunna jobba vidare med det empiriska materialet som har insamlats. Vi har 

diskuterat om vad vi själva skulle vilja fortsätta att forska vidare om inom det aktuella ämnet. 

Vi har sedan försökt att komma fram till vad som skulle kunna vara relevant att gå in djupare 

på, som skulle kunna vara till intresse för en större läsarkrets.  

 

Några begrepp som vi har diskuterat under arbetets gång är motivation samt intresse. Alltså 

hur motivationen samt intresset skiljer sig mellan olika elever gällande ämnet kost samt 

kostundervisningen. Det vi har fått reda på är att variationen är stor, men att orsakerna till 

detta däremot är mer osäkra. Lärare talar om motivationen samt intresset som en betydande 

faktor till huruvida eleverna ska ta till sig av den information som ges gällande ämnet. Och 

om de ska uppnå godkända betyg inom det här ämnet. Vi får det beskrivet för oss som att det 

finns olika homogena grupper. I dessa homogena grupper har man liknande uppfattningar 

gällande kosten. I och med detta väcks intresset för hur dessa olika grupper ser ut och hur de 

skapas. Här kan man tänka sig att fokusera på den ena eller den andra typen av grupp. Att 

man antingen fokuserar på den grupp där intresset är högt och sedan tar reda på 

bakomliggande faktorer till detta. Man skulle då kanske kunna bygga vidare på dessa faktorer 

och använda sig av dessa i arbetet med att fånga fler elevers intresse. Eller så väljer man att 

fokusera på den gruppen där intresset är svalt. Och att man sedan tar reda på varför det kan 

tänkas vara så samt vad de i denna grupp har gemensamt. Man skulle även kunna tänka sig att 

göra en studie där båda grupperna finns med och jämförs med varandra. 

Detta skulle vara intressant att forska vidare om då vi som tidigare nämnt ser kopplingar 

mellan elevers intresse och kunskap för kostämnet. Det här anser vi vara av intresse då den 
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skara elever som är ointresserade av detta och som inte når de kunskapskrav som finns, bör 

minska. Vi vill att fler elever ska förstå att kosten är en viktig del i en hälsosam livsstil. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide Lärare 

Bilaga 1- Intervjuguide Lärare 
 

Bakgrund: 
- Ålder (kön) 
- Hur länge har du arbetat som lärare inom idrott och hälsa? 
 

Tema 1: Ge dina åsikter om de nya styrdokumenten. 
- Det har kommit nya styrdokument 2011. Hur anser du att dem skiljer sig med de gamla 
styrdokumenten gällande kost? 

- Hur har din undervisning om kost förändrats av de nya styrdokumenten? (mer eller 
mindre) 

 
Tema 2: Hur ser innehållet ut i din kostundervisning. 
- Vad väljer du att ta upp i din undervisning om kost? 

- Hur tänker du när du gör dessa val av innehåll? 
- Vad påverkar dina val av innehåll? (styrdokumenten) 
- Vilka källor använder du i din undervisning? (Var hämtar du ditt innehåll? 

Lärarutbildning, media, läroböcker, kollegor etc.) 
 
Tema 3: Hur ser din undervisning om kost ut i praktiken. 

- Hur mycket tid lägger ni på kostundervisningen? (räcker tiden till – mer tid till 
momentet) 
- Hur fördelar du kostundervisningen under kursen? 
- Vart bedriver du din kostundervisning?  
- Vilket material använder du dig av i din undervisning? 
- Vilken typ av undervisning använder du dig av? (Grupparbete, teorilektion, individuella 
uppgifter) 
 
Tema 4: Svårigheter. 
- Anser du att det finns några specifika svårigheter med kostundervisningen?  
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- Har du någon specifik bedömning för eleverna gällande kost? (Hur bedömer du?) 
- Hur ser du på dina elevers kunskap om kost? 
- din kunskap? 
 

Bilaga 2. Intervjuguide Elever 

Bilaga 2 – Intervjuguide Elever 
 
Ålder: 

Antal: 
Inriktning: 

 
- Har ni haft kostundervisning inom ämnet Idrott och hälsa? 
- Har ni ett intresse för kost? 
- Av de 100 timmar som ni har i Idrott och hälsa, hur många av dessa har ni haft 

kostundervisning? 
- Anser ni att ni får tillräckligt med kostundervisning?  
- Vart har ni kostundervisningen? Är dessa bra platser för att lära sig om detta ämne? 
- Vad har ni fått lära er om under kostundervisningen? 
- Vad önskar ni att få lära er i den kostundervisning som ni får? 
- På vilket sätt undervisar lärarna om kost? 
- Vad anser ni om era egna kunskaper om kost? 
- Anser ni att det finns några speciella svårigheter med kostundervisningen? 

 
 


