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Sammanfattning:  

 

Syftet med arbetet är att undersöka om och hur eleverna blir undervisade inom kost som en 

del av den nya läroplanen Lgr 11. Även att tydliggöra vad idrottslärarna anser om införandet 

av kostundervisning inom idrott och hälsa, samt vilka förutsättningar och stöd som getts till 

idrottslärarna. Arbetet är strukturerat från sex intervjuer med rektorer och idrottslärare på två 

olika högstadieskolor i mellersta delen av Sverige. I redovisningen har ramfaktorteorin 

använts för att tydliggöra resultatet.  Lärarna undervisar alla idag i kost som en del av ämnet 

idrott och hälsa samt anser att inkluderingen av kost som en del av ämnet är någonting 

positivt. De råder dock delade meningar om det enbart är positivt då vissa av lärarna anser att 

implementeringen av Lgr 11 har medfört nya problem. Studien visar att lärarna bedriver 

undervisning inom kost utan att egentligen ha tillräckliga kunskaper inom ämnet. 

Hemkunskapen har även visat sig vara ett gemensamt komplement som idrottslärarna 

använder sig av. 
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1. INLEDNING 
När jag började utbilda mig till lärare inom idrott och hälsa så la jag tidigt märke till att den 

form av undervisning som bedrevs på högskolan inte alls var lik den situation som jag själv 

upplevde när jag själv var elev. Utbildningen fokuserade betydligt mer på att skapa en 

helhetsbild där inte bara själva utövandet av idrott låg i fokus, vilket det känns som att det var 

de enda man själv gjorde som elev. Under vår utbildning fick vi se alla aspekter av 

utbildningen som var just idrott och hälsa. Betoningen på delen hälsa är någonting som sedan 

första dagen på utbildningen har kommit att forma mig som lärare och har även funnits med 

mig som en frågetecken hela tiden, då med Lpo 94 som gällande läroplan. Det som jag 

ifrågasatt är att när jag tänker tillbaka på min egen tid som elev så fanns det ingen som helst 

koppling till hälsa eller dess aspekter, en av dessa som är kost utgör just nu en stor del i den 

nya läroplanen, men som har enligt mina erfarenheter inte ännu etablerats i undervisningen då 

jag utgår ifrån Lgr 11. Lamming och Tranquist (2002) menar att utbilda ungdomar i kost och 

hälsa är nödvändigt för deras fortsatta välbefinnande och definierar detta följande: 

”Många sådana s.k. kontextuella faktorer som inverkar på ungdomars matvanor och fysiska 

aktivitet är påverkbara och föremål för kommunalt beslutsfattande. Hur kommunen förvaltas 

har därför stor betydelse för ungdomars levnadsvanor och hälsa.”(Sätt Sverige i rörelse, 

fritiden. Rapport ifrån folkhälsoinstitutet 2002.) 

 I regeringens proposition gällande barn och ungdomars hälsa, lärande och trygghet ifrån 2001 

kan vi läsa följande om vikten av just denna typ av utbildning: ”Skolan har en viktig roll i 

barns och ungas utveckling. Det är den samhällsverksamhet som har de största 

förutsättningarna att utjämna socialt betingad ohälsa.”(regeringen . Proposition 2001/02:14. 

Hälsa lärande och trygghet.) 

I den nya läroplanen ingår kost numera som en central del av undervisningen, vilket tidigare 

inte har varit fallet. Lärare inom idrott och hälsa som därför utbildats under tidigare år har 

därmed inte fått den vidareutbildningen inom ämnet, om de självklart inte har gått en 

vidareutbildning via sin arbetsplats. I Lgr 11 (2012) läroplanen för grundskolan står följande 

om vad eleven ska ha förståelse för i ämnet idrott och hälsa: ”Olika definitioner av hälsa, 

samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel 

och ohälsa.” Om läraren inte besitter den kunskap som det står tydligt i kursplanen att 

eleverna ska uppnå efter sina lektionstillfällen så blir det svårt för läraren att förmedla denna 

kunskap.  

Syftet med arbetet är att ge en ökad förståelse för hur kostundervisningen bedrivs i ämnet 

idrott och hälsa utifrån lärarens perspektiv. Arbetet kommer att belysa förekomsten av och om 

innehållet i kostundervisningen som utifrån nya läroplanen är ett inkluderat moment i ämnet 

idrott och hälsa. De aspekter som jag kommer lägga störst fokus vid är att utreda hur lärarna 

valt att gå till väga med kostundervisningen nu när den ingår som en central del av Lgr 11 och 

om detta införande av kost som en del av undervisningen har påverkat hur man arbetar i 

jämförelse med den gamla läroplanen eller ej. I arbetet kommer jag även att visa några av de 

viktigaste anledningarna till varför man bör inkludera kost som en del av undervisningen 

inom ämnet idrott och hälsa som underliggande syfte med arbetet.   
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1.2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer skolans bakgrund att tas och upp och förklaras i förhållande till det 

lärosystem som funnits och finns idag. Läroplanerna belyses här och analyseras i 

utformningen gentemot varandra. Implementeringen som arbetet har som grund får här sin 

grundförklaring och sitt syfte. Tidigare forskning som tagits fram inom ämnet belyses och 

analyseras i förhållande till de styrdokument som finns och implementeringens roll i 

sammanhanget.  

 

1.2.1 Målstyrning 

För att kunna analysera och reflektera kring skolans roll i förhållande till de nya 

styrdokumenten och momenten som införts så måste först bakgrunden förklaras: 

I takt med kommunaliseringen av skolan så förändrades även dess ansvarsområden, vilket vi 

kan få förtydligat i regeringspropositionen ”Ansvar för skolan” 1990/91:18 där man utvecklar 

detta förslaget i form av att kommunerna numera får ett allt större eget ansvar för 

utformningen av undervisningen till skillnad mot tidigare då staten hade huvudansvaret. Detta 

var startskottet för det som vi idag kan känneteckna som den målstyrda skolan. (prop 

1990/91:18.) Eriksson (1999) säger följande:  

”Staten ansvarade nu endast för att sätta upp övergripande mål och kriterier för 

undervisningen och därefter fick skolorna möjlighet att själva välja ut undervisningsinnehåll 

och arbetssätt för att eleverna skulle nå upp till de övergripande mål som fanns i 

styrdokumenten” (Eriksson 1999, s. 152). 

 

1.2.2 Implementering 

När Lgr-11 infördes så valde den statliga sektorn att förmedla informationen till hela 

organisationen dvs. kommunens ansvariga (huvudman), rektorn och de utbildade 

nyckelanställda lärarna som finns på varje skola för att underlätta informationsflödet. Ett 

material har bearbetats fram för att förenkla övergången ifrån den gamla läroplanen (Lpo-94) 

till den nya (Lgr-11), någonting som inte togs fram för införandet av Lpo-94 vilket medförde 

stora skillnader mellan olika skolor eftersom materialet i Lpo-94 då var öppet för fri tolkning 

och inte förklarat tydligt för lärare och skolledning. (Tholin 2006, s. 91). 

Staten har tagit fram ett fortbildningsprogram som gör det möjligt för lärare att få tillgång till 

utbildningsmaterial, vidareutbildningar och diskussionsfrågor. Tanken är att personalen på 

skolan ska ges möjligheten att delta på sammankomster under en eller flera dagar där 

utbildning gällande den nya läroplanen ska genomföras och att personalen sedan utifrån 

utbildningsmaterialet ska kunna fortsätta sin fortbildning på sin arbetsplats tillsammans med 

övriga kollegor i arbetslaget. (Skolverkets hemsida, Grundskoleutbildningar,Stödmaterial 

www.skolverket.se, 2012-09-10).  

Denna process som finns beskriven ovan hänvisar till och kallas implementering.  
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1.2.3 De nya och gamla läroplanerna 

Om vi går tillbaka ca 32 år i tiden så var det Lgr 80 som var den gällande kursplanen för idrott 

och hälsa i grundskolan och dess definitioner kring hälsa och kost var följande. 

”Hälsa, hygien och ergonomi är förebyggande hälsovård och där med hela skolans 

angelägenhet. Samverkan sker framför allt med skolhälsovården, hemkunskapen, 

orienteringsämnena, skolans måltidsverksamhet samt elevernas föräldrar.(Lgr 80, s. 91) 

 Efter uttåget av denna era kom Lpo-94 och blev den gällande läroplanen för grundskolan. 

Dess definition kring hälsa och kost var följande: 

 ”Undervisningen i ämnet skall bidra till att eleverna får kunskaper om rörelseapparaten, 

dess funktion och träning och att de utvecklar förmågan att värdera olika fysiska aktiviteter. 

Härigenom får de uppleva hur kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra. 

De missförhållanden som förekommer såväl inom idrotten som i samhället i övrigt, t.ex. 

ätstörningar, doping, fusk och läktarvåld är angelägna frågor som bör tas upp i 

undervisningen liksom andra etiska frågor i samband med idrott och friluftsliv.” 

(Lpo -94, s 31).  

Nu slutligen hösten 2011 kom den läroplan som är den numera gällande och aktuella för 

lärare och lärarstudenter att förhålla sig efter, nämligen Lgr-11. Definitionen av hälsa och 

kost inom idrott och hälsa är utformad på följande sätt. Eleverna ska förstå: 

”Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning. Olika definitioner av hälsa, samband mellan 

rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som 

reglerar detta.” (Lgr -11, s 54). 

Syftet med etablerandet av de senaste läroplanen (Lgr-11) är att förenkla lärarnas jobb i den 

utsträckningen att de själva lättare kan styra över innehållet för varje ämne. Den nya 

läroplanen består av tre olika delar för varje ämnes kursplan: syftet, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Tidigare har dessa varit uppdelade i fyra olika delar i varje kursplan: syfte, 

strävansmål, uppnående mål och betygskriterier. (Skolverkets hemsida, Kursplaner och betyg, 

www.skolverket.se, 2012-09-05).  
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Bild 1 – Kursplaner Lpo 94 och Lgr 11 

(Skolverkets hemsida,  Kursplaner och betyg. www.skolverket.se 2012-12-7)  

 

Den nya läroplanen och kursplanen ger lärarna därför möjligheten att själva vara med och 

styra innehållet samt utformningen av undervisningsverksamheten, men ställer även högre 

krav på lärarna vad gällande kontakt med föräldrar och elever. (Regeringens prop 2008/09:38) 

1.2.4 Att införa en ny kursplan 

När Lgr-11 infördes hösten 2011 medförde det en del förändringar i såväl skollagen som i 

sättet kommun och skolverksamhet numera arbetar kring läroplanerna. Det övergripande 

ansvaret för skolan ligger numera hos huvudmannen vilket gestaltas av kommunen eller om 

det skulle vara en fristående skola, skolans styrelse. Den som har det sekundära lokala 

ansvaret för skolan och utbildningen är rektorn på skolan. Rektorn i sin tur backas upp utan 

specifikt utvalda nyckelpersoner som är utbildade inom området. Dessa nyckelpersoner ska 

fungera som ett stöd för rektorn och hjälpa till i flödet gällande få ut och bearbeta information 

som förmedlas till lärare, föräldrar och skolledning. (Skolverkets hemsida, Stödmaterial, 

information till föräldrar. www.skolverket.se, 2012-09-10). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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1.3 Tidigare forskning inom området 
Detta område har jag valt att belysa utifrån vilka grunder lärarna arbetar gällande 

undervisning och bedömning samt hur deras roll har förändrats i samband med införandet av 

den nya läroplanen och effekterna av denna. Jag kommer även att tydliggöra vikten av 

kostundervisning för elevernas välbefinnande och vad nuvarande forskning säger kring 

undervisning inom kost och hälsa i grundskolan.  

 

1.3.1 Styrdokument 

Att undervisa och bedöma elever är den grund skolan vilar på där fokus ligger på eleven att 

uppnå kraven för godkänt betyg och att det är lärarens jobb att göra en korrekt bedömning av 

elevens kunskapsnivå och förmågor. Annerstedt menar att styrdokumenten för undervisningen 

ses dock inte alltid som någonting positivt för lärare då många finner att information kring 

bedömning och betygsättning är någonting som saknas inom lärarutbildningarna. 

 (Annerstedt 2007)  

”Vid Högskoleverkets granskning av lärarutbildningen uppmärksammades brister vad gäller 

bedömning och betygsättning (www.hogskoleverket.se). Bland studenterna på den nya 

lärarutbildningen var det exempelvis hela 48 %, som inte fått undervisning om prov och 

bedömning.”(Lärarnas tidning, n1, 2005, s 4). 

 

Lpo-94 som är det tidigare gällande läroplanen för grundskolan, var det styrdokument som 

lärare och skolverksamheten använde sig av vilket förändrades i samband med införandet av 

Lgr -11. Inom ämnet idrott och hälsa flyttades nu lärarnas fokus från att vara ett övningsämne 

till att numera formas till ett kunskapsämne. (Sandahl 2005). 

Sandahl (2005) har även gjort en studie av vad läroplanerna säger och hur lärarna faktiskt 

tillämpar det som står. Resultatet av studien visar att även fast nya läroplaner införs så är 

undervisningsinnehållet eller metoderna som lärarna använder sig av i undervisningen 

markant små i jämförelse med hur pass stora skillnaderna är i utformningen.  

 

Kursplanerna som ingår som en del av läroplanerna för varje ämne har även de förändrats för 

ämnet idrott och hälsa med kosten som en ny del som ska ingå i undervisningen. En del som 

tidigare inte funnits med i förteckningen över vad eleverna ska uppnå kunskap inom. (Lgr-11) 

I Lgr 11 kan vi läsa att eleverna ska ha kunskap om: ”Olika definitioner av hälsa, samband 

mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och 

ohälsa”. (Lgr-11, s 54). Kosten har tillkommit i kunskapsmålen för ämnet idrott och hälsa 

vilket har gjort att lärarna numera måste anpassa sin undervisning och inkludera detta som en 

del av ämnet.  

Att undervisa inom ämnet idrott och hälsa kräver att man fokuserar på alla aspekter av ordet 

idrotts innebörd likaväl som ordet hälsa. Definitionen av hälsa enligt WHO  är följande: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom och handikapp.” (WHO 1948). 

http://www.hogskoleverket.se/
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Utgångspunkten av hälsa kan klassificeras in i tre olika delar: Hälsa som klinisk status, hälsa 

som funktionsförmåga och hälsa som välbefinnande. Dessa tre delar utgör den grund som 

hälsodefinitionen utgörs av. (Winroth, & Rydqvist, 2008). 

Begreppet kost är någonting som blir allt mer centralt i vårt samhälle och integreringen av 

kost i vårt liv ses som ett naturligt steg för att vi ska bli mer hälsomedvetna i samband med 

den ökade fettman som sprids i Sverige, speciellt bland ungdomar. När man diskuterar 

kostrekommendationer så är det därför viktigt att lägga stort fokus på pedagogiken bakom för 

att på så sätt nå ut med kunskapen. (Broholmer, Karlsson, Leijding, 2001) 

 

1.3.2 Utformningen av gamla läroplaner 

Om man ska se till hur definitionerna av målen att uppnå i grundskolan har förändrats över tid 

så kan vi se att kostens definition inte funnits med i benämningen ”kost” men att den funnits 

med som en underliggande medveten punkt som varit öppen för tolkning. I Lpo -94 så står det 

följande att eleven ska uppnå som kunskapskrav inom idrott och hälsa för grundskolan: 

”ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. ”(Lpo -94, s 12). 

Den öppna tolkningen gjorde det möjligt för lärare att antingen välja att inkludera kost som en 

del av undervisningen med den frasen som källa. Men numera så har utformningen av den 

definitionen ändrats till följande i Lgr 11, att eleverna ska ha förståelse för:  

”Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i 

övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.” (Lgr -11, s 54). 

Av denna jämförelse kan man se att de olika läroplanerna har definitioner som skiljer sig åt 

vad gällande kunskapsmålen som ska uppnås i idrott och hälsa för grundskolan. Definitionen 

av idrott och hälsa och framförallt kostens förekomst i den nya läroplanens utformning är 

någonting som skiljer dessa åt väsentligt och det som detta arbete bygger på. D.v.s. att kosten 

numera ska finnas med som en del i det centralhållet till skillnad mot hur utformningen såg ut 

i Lpo-94 då det var en underliggande mening att kosten inkluderades i definitionen ”förståelse 

för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. (Lgr -11, s 54).  

 

1.3.3 Sammanfattning avsnitt forskning 

Att införa en ny läroplan är en process och en komplex sådan, speciellt med tanke på att de 

beslutar gällande dess innehåll, utformning och direktioner inte tas av lärarna på plats eller av 

de verksamma inom varje kommun. Besluten och utformningen görs som en del av en politisk 

process där inte de verksamma lärarna är delaktiga vilket gör att en implementering måste ske 

på ett väldigt tydligt sätt för att inte missuppfattas.(www.skolverket.se/stödmaterial) 

Lärarna påverkas ständigt i sitt arbete med tanke på att det sker förändringar hela tiden i form 

av nya läroplaner och ny fortbildning kontinuerligt. Att bedöma och betygsätta elever är en av 

de aspekter som ställer till problem för lärare eftersom det finns brister i lärarutbildningen där 

man inte får tillräcklig kunskap i bedömning och betygsättning.  Läroplanernas utformning 

förändrades radikalt i samband med införandet av Lgr-11, speciellt när man ser till kursplanen 

http://www.skolverket.se/stödmaterial
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för idrott och hälsa. Kosten fick en allt mer central del och ingår numera som en punkt i 

undervisningsinnehållet till skillnad mot Lpo-94 då den inte ingick utan enbart fanns med som 

en punkt som var öppen för tolkning. Kostens roll i vårt samhälle och i vår vardag, har i 

samband med intåget av kostundervisning inom skolväsendet känns som ett steg i den 

folkhälsoreform som nu är på gång.  

 

Det som dock är svårt att få med är tidigare undersökningar som gjorts inom området gällande 

implementeringen av den nya läroplanen med tanke på att Lgr 11 infördes först hösten 2011 

vilket innebär att det inte funnits i mer än 12 månader. Under dessa 12 månader så har det inte 

kunnats genomföra vilka förändringar som denna nya läroplan har gett med tanke på att 

skolorna har arbetat med att etablera den. Det kommer nog att ta minst 12 månader till innan 

den kan analyseras och utvärderas för att ge en rättvis bild av hur de nya förändringarna har 

gett effekt.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Jag har valt att främst belysa användandet av ramfaktorteorin med läroplansteorin. Som 

komplement till detta kommer jag att som utgångspunkt för min senare analys använda mig 

av Bernsteins teorier gällande hans begrepp ”framing” vilket menas med att man bygger 

arbetet utifrån formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Där 

kommer jag även att utgå ifrån Linde (2006) och hans vidareutveckling och förklaringar kring 

Bernsteins teorier.  

1.4.1 Läroplansteorin 

Denna teori är främst utvecklad av Göran Linde som har byggt grunden för sina teorier kring 

läroplanen och dess inverkan utifrån Basil Bernstein och Ulf Lundgrens tidigare forskning 

och arbeten gällande ramfaktorteori. (Ekberg 2009, s. 66).  

Det som läroplansteorin grundas utifrån är vilket innehåll som behandlas och används i 

lärarens undervisning gentemot elever. Kunskapen som väljs ut av läraren att förmedla till 

eleverna är det som teorin bygger på. (Linde , 2006).  

 

I sitt arbete har Linde vidare valt att gestalta Bernsteins teorier i tre olika arenor av 

urvalsprocesser för att göra det tydligare och lättare att relatera till. Dessa tre arenor är 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan (Ekberg 2009, s. 74).  

Linde (2006) menar att läroplanen i det här fallet utgör formuleringsarenan där 

styrdokumenten och kursplanerna för varje enskilt ämne ingår och utformas. 

Formuleringsarenan är den grund som hela skolverksamheten och lärarna grundas utifrån och 

förlitar sig på för att kunna hitta stöd för sitt arbetssätt och sina metoder. 

Transformeringsarenan utgörs i detta fall av lärare och skolan med rektorn som huvudaktör i 

sammanhanget. Det är enligt Linde (2006) i transformeringsarenan den stora 

effekten/skillnader sker gällande tolkningar av materialet och kunskap för att sedan kunna 

förmedla den vidare. I denna transformeringsprocess interagerar elever, lärare, rektorer och 

även staten för att uppnå ett slutgiltigt mål som sedan ska kunna tillämpas i 
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realiseringsarenan. (Linde 2006. s 56). Realiseringsarenan är den sista delen i processen där i 

det här fallet undervisningen utför det material som studien grundas på. Den information och 

kunskap som tidigare transformeras ska i detta sista steg realiseras och tillämpas utifrån de val 

av kunskap som man tidigare valt att använda sig av i undervisningen. Linde (2006) beskriver 

det som att det är här i det sista steget som det valda materialet realiseras och tillämpas på 

eleverna. (Linde 2006, s. 64). 

1.4.2 Ramfaktorteorin 

Det som ramfaktorteorin syftar till är att visa hur yttre faktorer som tid och kunskap samt 

klassernas storlek och individuallitet påverkar resultatet av undervisningen för 

lärarna.(Dahllöf 1967, s 266)   

Ramfaktorerna utgör en stor del av denna studie eftersom teorin bakom dem ligger som en 

grund för tänkandet och analysen av mina frågeställningar. Ramfaktorteorin är någonting som 

många före mig har använt sig av och dragit analyser och slutsatser ifrån, ett exempel på detta 

är Sandahl (2005) som fick fram att det är tiden som faktor som har störst inverkan på hur 

lärare inom idrott och hälsa planerar, analyserar och genomför sitt arbete. (Sandahl 2005 s. 

279). Dessa ramar är av stor nytta för att de enligt Widerberg: ”Möjliggör såväl en bredare 

som en mer specificerad tolkning av resultaten.”(Widerberg 2002. s. 110) 

 

Ramfaktorteorin kan enligt Dahllöf (1967) förenklas och beskrivas enligt tre olika steg i den 

figur som syns nedan. Figur 2:  

 

           
 

Figur 2. Ramfaktorteorin (Lindbland, Linde, Naeslund 1999, s 6) 

 

Ramarna utgörs av de restriktioner och förutsättningar som lärarna, skolledningen och 

verksamheten styrs av i form av läroplaner och kursplaner ifrån skolverket.  Processen 

gestaltas av de urval som i det här fallet lärare gör i form av val av material att jobba med 

samt vilket arbetssätt som ska tillämpas. Resultatet är den slutprodukt som framkommer 

utifrån det material som valts ut av lärare, rektorn och skolledningen att användas i 

undervisningen. Det är även i denna fas som lärarna först kan se hur valen av 

undervisningsmaterial och metoder fungerar och om inte så måste man tänka om och utveckla 

nya arbetssätt eller ta fram nytt material. (Dahllöf 1967) 

 

Ramar 

Process 

Resultat 
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1.4.3 Den kvalitativa forskningsteorin 

Den som man enklast kan likna den kvalitativa forskningsteorin med är fallstudier, dvs. 

studier av hur människor tolkar, upplever och reflekterar kring olika saker och frågor. Denna 

metod av fallstudier med upplevelsen som fokus och helhetsbild är vad som har öppnat upp 

möjligheter för forskare att kunna ta ett steg framåt i sitt sätt att arbeta, vilket är någonting 

som vi ser överallt i dagens samhälle. Allwood och Erikson (2010) beskriver detta enligt 

följande: 

”På 1970-talet började rubriken ”kvalitativ forskning” användas i dessa sammanhang. 

Denna utveckling har till sist lett fram till dagens situation med ett flertal tidskrifter inom t ex, 

psykologi, pedagogik, vårdvetenskap, företagsekonomi, socialt arbete och sociologi som 

publicerar forskning som utförts utifrån någon form av kvalitativ ansats. Exempel på sådana 

tidskrifter där första ordet är ”qualitative” är: Qualitative Health Research, Qualitative 

inquiry och Qualitative Market Research.” (Allwood och Erikson 2010. s 151.)  

Tanken bakom den kvalitativa intervjumetoden är att som Johansson och Svedner (2010) 

skriver: 

”I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 

från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar 

upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt. (Johansson och Svedner 2010. s 35.) 
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1.5 LITTERATURGENOMGÅNG 
Tidigare har fokus varit på skolans roll med styrdokumenten som utgångspunkt, i detta stycke 

ligger fokus på kosten och kostundervisning inom skolan. I detta avsnitt redovisas vad 

författare, forskare och andra studenter har kommit fram till i studier, undersökningar och 

forskning gällande kostundervisning och kostens inverkan på hälsan. Jag har även i detta 

stycke tydliggjort vikten av att införa kostundervisning som en del av idrott och hälsa i skolan 

samt vikten av att låta det etableras och utvidgas.  

 

1.5.1 Tidigare forskning om elevernas kost- och levnadsvanor. 

Under år 2000 till år 2002 genomfördes en undersökning bland pojkar och flickor i årskurs 8 

och 9 i skolor i sydvästra Stockholm gällande deras fysiska aktivitetsnivå, matvanor och 

självkänsla. Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer Elinder (2004) skriver i denna studie 

bland annat: 

”Flickorna i studien hade mer oregelbundna måltidsvanor än pojkarna. 

Endast två tredjedelar av flickorna åt frukost 4–5 dagar under en skolvecka, jämfört med tre 

fjärdedelar av pojkarna.” (Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer Elinder 2004. s 9.) 

 

Winroth och Rydqvist (2008) menar att förändra elevernas levnadsvanor är därför någonting 

som lärare inom idrott och hälsa måste arbeta med och arbetsprocessen med att ändra på en 

individs levnadsvanor är någonting som tar tid. Det ställer även höga krav på eleven  som då 

måste vara insatt i de olika stadierna för att kunna bearbeta och  ändra på sina vanor. (Winroth 

och Rydqvist 2008). 

 

Men det är inte bara den individ som är i behov av förändring som det ställs krav på. Winroth 

& Rydqvist (2008) beskriver vidare att det ställs krav på motivationsledare som i det här fallet 

då kännetecknas av läraren i idrott och hälsa: 

”För motivationsledare är det alltså viktigt att känna till på vilket trappsteg av 

motivationsstegen varje enskild deltagare befinner sig och hjälpa honom/henne att komma 

högre upp på stegen och på så sätt underlätta för det fortsatta motiverande av förändring av 

honom/hennes levnadsvanor.(Winroth & Rydqvist 2008. s 163.)  

Att hitta vad som motiverar eleverna och använda sig av det som ett verktyg i undervisningen 

anser många är nyckeln till att lyckas med sitt arbete som lärare. Jagtoien, Hansen och 

Annerstedt (2002) menar att: 

”I skolsammanhang upplever vi ofta att aktiviteter som börjar på grundval av yttre 

motivation, utvecklas till att bli något eleverna gör utifrån en inre motivation. Tillrättalagt 

lärande med utmaningar som bygger på elevernas förutsättningar, kan väcka nyfikenhet och 

ge upplevelser av spänning och bemästrande. Positiva upplevelser i lärandesituationer lägger 

därmed grunden för inre motivation, så att eleverna på eget initiativ sätter igång aktiviteter 

som de tidigare har fått i uppgift att göra. (Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002. s 133.) 
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1.5.2 Kost och hälsa med psykologisk utgångspunkt 

När det gäller kostens inverkan i vårt samhälle så har den blivit allt mer central och etablerad. 

I tidningarna kan vi numera läsa om olika dieter för att tappa vikt, samtidigt som vi kan läsa 

om vilka preparat och tillsatsämnen man bör äta för att bygga muskler och gå upp i vikt. 

Denna blandning av olika information och rön kring kost och näringslära gör det hela till en 

mer komplex process när man ska lära sig vad som egentligen är rätt och vad som är fel. 

Andersson (2009) beskriver detta enligt följande: 

”Mängden information om vad man bör och inte bör äta är omfattande, vilket gör det svårt 

att bedöma vilka råd som är bra eller dåliga. De flesta är idag medvetna om att 

sammansättningen av kosten har betydelse för hälsan och om vikten av att äta varierat. 

Samtidigt framstår råden ofta som oförenliga, något som kan ses som ett uttryck för att det 

finns olika aktörer och intressenter på livsmedelsmarknaden. (Andersson 2009. s 181.) Det är 

därför som det är så viktigt att barn och ungdomar får lära sig tidigt vad som är rätt och fel i 

denna komplexa ”informationsdjungel” där det hela tiden kommer nya tankar och idéer kring 

hur man ska hantera sin kost.  (Andersson 2009) 

 

1.5.3 Likheter mellan skola och företag 

Menckel Och Osterblom (2000) menar att ett företag kan liknas vid skolan i den utsträckning 

att ett företag lika som skolan strävar efter en hälsosam arbetsmiljö med fokus på de 

anställdas hälsostatus. En skola har samma fokus på eleverna och lärarnas välbefinnande och 

försöker förmedla kunskap och en hälsosam livsstil genom föreläsningar, information och 

kunskapsförmedling. Liknelsen dem emellan kan låta oss att jämföra de resultat som kommit 

fram i undersökningar på företag gällande hälsa och låta oss sätta in dem i ett scenario där det 

gäller skolan istället för ett företag. Menckel och Österblom skriver följande: 

”Intresset för hälsofrämjande aktiviteter som är inriktade på livsstilförändringar – som till 

exempel föreläsningar kring livsstilsfrågor, stresshanterings och rökavvänjningskurser samt 

utbildningar inom kost – har ökat genom åren. (Menckel och Österblom 2000. s 106.) 

 1.5.4 Betydelsen av att äta rätt 

Rasmussen mfl. (2004) anser att äta rätt och belysa de saker som inte passar in i kostcirkeln 

har blivit någonting som lärare i idrott och hälsa ska fokusera på i sin undervisning men som 

inte gess någon större eftertanke eller reflektion. Men vikten av denna information är av stor 

nödvändighet för individen i det långa loppet. I en studie genomförd under år 2000 till år 2002 

bland pojkar och flickor i årskurs 8 och 9 i skolor i sydvästra Stockholm gällande deras 

fysiska aktivitetsnivå, matvanor och självkänsla så kom följande resultat fram:  

”Vid en närmare granskning av antalet mellanmål i förhållande till intag av ”nyttig” och 

”onyttig mat” framgår att ungdomar med högt intag av ”nyttig mat” äter fler nyttiga 

mellanmål per dag (1,9 mellanmål bland flickorna och 2,4 bland pojkarna), jämfört med 

ungdomar med lågt intag av ”nyttig mat” (1,4 mellanmål bland flickorna och 1,6 bland 

pojkarna). Motsvarande ses för ”onyttig mat”. Flickor med högt intag äter 2,2 onyttiga 

mellanmål per dag och flickor med lågt intag 0,7. Bland pojkarna är motsvarande siffror 2,3 
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onyttiga mellanmål för dem med högt intag av ”onyttig mat” och 0,6 för dem med lågt intag. 

(Rasmussen, Eriksson, Bokedal och Schäfer Elinder 2004. s 66.) 

1.6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I detta stycke redovisas syftet med arbetet i en enklare förklaring samt de frågeställningar som 

arbetet utgår ifrån och ska försöka besvara.  

 

1.6.1 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att ge en ökad förståelse för hur kostundervisningen bedrivs i ämnet 

idrott och hälsa utifrån lärarens perspektiv i samband med den nya läroplanen Lgr 11. 

 

1.6.2 Frågeställningar 

 

1. Blir eleverna undervisande inom kost inom ämnet idrott och hälsa och hur ser 

undervisningen i så fall ut? 

2. Vad anser lärare i idrott och hälsa om att inkludera kostundervisning som en del av 

ämnet enligt den nya läroplanen? 

3. Vad har skolan gjort för att utbilda sina anställda lärare i idrott och hälsa inom kost nu 

när det finns med som ett krav i den nya läroplanen att lära ut?  

 

Fråga 1-2 besvaras av lärare i idrott och hälsa vid 2 olika skolor. Frågorna är i form av öppna 

intervjufrågor där de själva får beskriva hur de själva upplever undervisningen inom ämnet. 

Fråga 3 besvaras av både lärare i idrott och hälsa men även av rektorn vid respektive skola. 

Även dessa sker i form av öppna intervjufrågor för att få ut så mycket egna beskrivningar av 

situationen som möjligt och inte vara låsta vid ja och nej frågor. Fråga 2 bidrar till att visa vad 

lärare i allmänt anser om att inkludera fler moment till ämnet idrott och hälsa vilket i detta fall 

är kost. Enligt mina tidigare erfarenheter ifrån min VFU-period så är många lärare positiva till 

att detta ska ingå men de känner sig osäkra på hur de ska bedriva undervisningen och om det 

finns tid till det. Fråga 3 kommer att ge en tydlig bild av vilka förutsättningar varje skola 

tilldelar sina anställda för att vidareutbilda sig i takt med de förändringar som konstant sker 

inom läraryrket.  
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2. METOD 

2.1 Urval 

Studien är genomförd i en medelstor stad belägen i mellersta Sverige. I studien har jag valt att 

intervjua två rektorer och fyra idrottslärare på olika skolor. Lärarna och rektorerna 

kontaktades via mail (se bilaga 1-2) och även i vissa fall på telefon.. Förfrågning om intervju 

skickades till åtta rektorer och tjugoen idrottslärare. Av de åtta rektorerna som kontaktades 

svarade tre, övriga fem svarade ej på förfrågan. Av de tjugoen idrottslärare som kontaktades 

fick jag svar av sammanlagt nio varav fem uppgav att de inte kunde delta på grund av 

tidsbrist, övriga elva svarade ej på förfrågan. 

Sammanlagda antalet deltagare blev därför fyra idrottslärare och två rektorer som arbetar på 

högstadium med inriktning årskurs 7-9.  Personerna har valts ut slumpmässigt dvs. de som 

svarade först när jag skickade ut förfrågningar att få komma och genomföra intervjuer var de 

som jag valde ut. Anledningen till att jag valde att genomföra slumpmässigt utvalda intervjuer 

är att de på så sätt visar en tydligare bild av verkligheten och inte inriktar sig bara på en 

specifik skola där alla personal går under samma premisser.   

 

Studien har genomförts på två olika skolor, med en rektor och två idrottslärare som deltagare 

ifrån varje skola. Rektorerna har olika rektorsområden och har ingen sammankoppling med 

varandra. 

På en av skolorna har lärarna och rektorn bett att få vara anonyma, till skillnad mot lärarna 

och rektorn på den andra skolan vilka inte ansåg att det var nödvändigt. Därför har jag valt att 

inte använda mig av namn på några av personerna i fråga för att göra det hela så enkelt som 

möjligt för läsare att kunna följa resonemanget och intervjuerna i texten.     

Redovisning i text kommer därför ske enligt följande: 

 

 Skola 1    Skola 2 

  

 Rektor 1    Rektor 2 

 Lärare 1A    Lärare 2A 

 Lärare 1B    Lärare 2B   
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2.2 Datainsamling 

Syftet med arbetet är att ge en ökad förståelse för hur kostundervisningen bedrivs i ämnet 

idrott och hälsa utifrån lärarens perspektiv i samband med den nya läroplanen Lgr 11. Samt 

som underliggande syfte att belysa och tydliggöra vikten av kostundervisning. Utifrån detta 

syfte kändes det därför naturligt att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Detta på grund av på så sätt kunna få en mer djupgående analys och få ut mer information 

kring vad lärarnas åsikter kring kostundervisning egentligen är. Motiveringen bakom är som 

Johansson & Svedner (2010) hävdar:  

”Intervjun, framför allt den kvalitativa, är en av de metoder som används mest frekvent i 

examensarbeten i lärarutbildningen. Anledningen är att den ofta ger intressanta resultat om t 

ex elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och intressen respektive lärarens syn 

på elever, undervisning och planering samt förhållningssätt, målsättningar och planering. 

Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket. 

( Johannsson & Svedner (2010). s 34).  

 

Widerberg (2002) menar att i kvalitativa intervjuer så har man chansen att få en djupgående 

analys av den information som den man intervjuar besitter, men man får inte speciellt brett 

informationsflöde kring ämnet. Denna djupgående analys kan ge väldigt goda resultat och ge 

material som kan vara av stor vikt för ett arbete, men det kan samtidigt leda till ett 

integritetsproblem för den som blir intervjuad då de kan känna sig tvingade att öppna upp sig 

mer än vad de ifrån början var beredda på.(Widerberg 2002).  Widerberg (2002) beskriver 

även detta enligt följande: 

” Ett annat och ännu svårare integritetsproblem är att subjekten – just i kvalitativa 

forskningsintervjuer – kan utlämna sig mer än de i våra ögon ”borde” eller själva senare 

önskar att de inte gjort. Som forskare kommer vi inte att inbjuda till några sådana 

”avslöjanden”, utan tvärtom försöka motverka dem om det skulle inträffa. Vidare kommer vi 

att ge subjekten möjlighet att lägga till eller nyansera sina framställningar. 

(Widerberg.(2002). s 40.) 

 

Den analysmetod jag använder mig av i arbetet för att tolka resultatet ifrån intervjuerna är 

Hassmén och Hassméns (2008) metasyntes som de förklarar enligt följande: ”Syftet med en 

metasyntes är att identifiera likheter och olikheter vad gäller något som studerats i ett antal 

enskilda kvalitativa studier”. (Hassmén och Hassmén, 2008, s.294).  Med den som 

utgångspunkt för tolkning av resultatet ifrån intervjuerna kommer innehållet att kunna vara 

tydligare och enklare att analysera och tolka.  

 

Intervjufrågor som jag använt mig av finns med som bifogade bilagor.  
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2.3 Procedur 

 

Det första jag gjorde var att söka på olika kommuners hemsida för att få fram mailadresser till 

de högstadier som finns eftersom det är den åldersgrupp jag har valt att inrikta mig mot. När 

jag fått fram mailadress till idrottslärare och rektorer vid de olika skolorna så skickade jag ut 

ett introduktionsmail där jag förklarade vem jag var, vad syftet med min studie var och 

frågade om de skulle vilja ställa upp som deltagare i mina intervjuer. (Se bilaga 1 och 2). 

 

När jag fått svar och valt ut de idrottslärare och rektorer som skulle intervjuas förberedde jag 

med att göra intervjuguider. En intervjuguide togs fram för idrottslärarna och en annan för 

rektorerna. (se bilaga 3 och 4). 

 

Jag valde sedan att åka ut till de skolor som valts ut och göra mina intervjuer på plats detta för 

att lärarna och rektorerna skulle känna sig mer bekväma under intervjun då de fick vistas i sin 

naturliga arbetsmiljö under intervjuerna. Innan varje intervju så gick jag igenom checklistan 

för forskningsetik som Johansson och Svedner (2010) tagit fram.  Varje individ som 

intervjuades fick följande information muntligt innan varje intervju startade: Att de enligt 

forskningsestetikens regler i och med deras deltagande i intervjuerna har: 

 

 De hade rätt att var anonyma i undersökningen/intervjun och deras identitet eller 

namnet på deras arbetsplats får inte spridas vidare utan dennes tillåtelse. 

 Studiens syfte dvs. en tydligt förklarad bild av vad bakgrunden och syftet är med min 

undersökning och mina intervjuer samt vilka undersökningsmetoder jag valt att 

använda mig av. 

 Att de som deltagare har all rätt att avbryta sitt deltagande av intervjun när de vill och 

att de även inte är bundna att svar på alla frågor utan själva kan välja vilka de vill 

besvara.  

 Att de när som helst under hela intervjun, samt före och efter har möjlighet att ställa 

frågor om mitt arbete och undersökningen och få dem besvarade sanningsenligt.  

 Vara säkra på att den information som förekommer i undersökningen/intervjun samt 

slutprodukten av arbetet inte är av den formen att det går att ta reda på deltagarnas 

namn eller namnen på deras skola/arbetsplats. Om namn på deltagare eller deltagarnas 

arbetsplatser ska förmedlas vidare så måste godkännande ske ifrån alla inblandade 

deltagare innan sådan publicering sker.  

(Johansson, Svedner, 2010)  

 

Intervjuerna genomfördes i olika grupprum med varje rektor och lärare enskilt för att det 

skulle bli så avskilt som möjligt. Som tekniskt hjälpmedel för inspelning av intervjuerna valde 

jag att använda mig av inspelningsfunktionen på mobiltelefonen. När alla intervjuerna 

genomförts började jag transkribera materialet dvs. inspelningarna till skrivna ord.   
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Den process och infallsvinkel jag valt att ha på arbetet har väldigt tydligt fått belysa det sätt 

jag anser är bäst för att få ut den information som är väsentlig. Kvalitativ forskning är den 

självklara metoden att använda och processen har varit givande med tanke på den mängd 

intressanta fakta som har framkommit. Kvale och Brinkman (2009) hävdar följande: 

”Kvalitativ forskning har ofta en väldigt öppen struktur och de olika stadierna syftar till att 

tydliggöra angreppsättet för att genomtänkta beslut ska fattas och alla olika valmöjligheter 

ska studeras (Kvale & Brinkman 2009, s.115). 

 

2.4 Analysmetod 

Utgångspunkten för arbetet ligger i Linde (2006)  och hans metod då han tillämpar Basil 

Bernstein teorier kring de tre olika arenorna i form av formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Ekberg 2009, s 71).  Vidare har den 

kvalitativa forskningsteorin en framträdande roll eftersom studien genomförts i 

intervjuformen kvalitativa intervjuer. 

 

I den kvalitativa forskningsteorin har jag valt att använda mig av en kvalitativ metaanalys. 

Hassmén och Hassmén (2008) förklarar benämningen ”Metasyntes” i den form att det är en 

undersökningsmetod där syftet är att hitta och fokusera på de olikheter och likheter som 

kommit fram i ett begränsat antal kvalitativa studier. (Hassmén & Hassmén 2008. s.294) 

 

Vidare har jag även valt att ta med ramfaktorteorin som en bildlig grund utifrån de olika 

arenorna.  Ramfaktorteorin kan enligt Dahllöf (1967) förenklas och beskrivas enligt tre olika 

steg i den figur som syns nedan. Figur 3:  

 

           
 

 

Figur 3. Ramfaktorteorin (Lindbland, Linde, Naeslund 1999, s 6) 

 

Det första steget var att använda mig av mina intervjutillfällen för att se vad lärarnas åsikter 

kring ämnet i fråga egentligen var. Frågorna utformades som öppna frågor för att få 

idrottslärarna och rektorerna att med egna ord och meningar förklara sina åsikter kring 

kostundervisning och dess inverkan på deras övriga arbete som inte berör kostundervisningen. 

Detta genomfördes på två olika skolor inom kommunen och med två stycken idrottslärare på 
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skolorna samt rektorn på varje skola. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer var av fyra med 

lärare inom idrott och hälsa samt två med rektorer. Frågorna av störst intresse var om de 

själva upplevde kostundervisning som en viktig del av ämnet idrott och hälsa, vad de själva 

definierar som kostundervisning samt hur de skulle vilja att undervisningen genomfördes. 

Eftersom jag valde att genomföra en kvalitativ studie blev deltagarantalet begränsat till sex 

personer. Anledningen till att jag valde att genomföra intervjuerna av kvalitativ sort var för att 

jag då tydligare skulle kunna se om det saknas någonting (ur rektorer och lärarnas synpunkt) 

och i så fall få specifika svar på vad som saknas och varför inom kostundervisningen. 

Eftersom jag bara fick sammanlagt fyra idrottslärare och två rektorer att ställa upp på 

intervjuer blev valet av metoden kvalitativ. Om jag velat få ut en kvantitativ uppfattning hade 

jag valt att utöka min undersökning till ett större område och inkluderat fler deltagande skolor, 

lärare och rektorer. Tanken bakom den kvalitativa intervjumetoden är att som Johansson och 

Svedner (2010) skriver:  

”I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 

från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar 

upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt. (Johansson och Svedner 2010. s 35.) 

Genom intervjuerna kan man avläsa vad lärarnas tankar är kring just kost som en del av 

undervisningen i idrott och hälsa samt kunna se vad rektorn anser att skolan har gjort för att 

utbilda lärare inom ämnet i samband med etablerandet av den nya läroplanen inom ämnet. 

Analysen av intervjuerna fokuserar mest på vad lärarna anser om frågor gällande 

kostundervisning, deras likheter och olikheter. Vidare kan det avläsas utifrån intervjuerna med 

lärarna vad de själva anser att de har gjort för att inkludera kost som en del i sin undervisning 

samt deras ställningstagande till den nya utformningen av läroplanen där kostundervisning 

ingår som ett krav till skillnad mot den gamla läroplanen. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet  

I detta avsnitt vill jag belysa innehållets trovärdighet utifrån den teoretiska utgångspunkten. 

När det gäller reliabilitet och validitet av studien har det primära fokuset med studien varit att 

ta reda på om eleverna blir undervisade inom kost och i så fall hur. Vad lärarna anser om 

implementeringen av Lgr 11 samt vad skolan har gjort för att underlätta och genomföra denna 

process. Lärarna och rektorerna har därför fått besvara frågorna utifrån sina egna tankar och 

åsikter kring ämnet och på så vis få en realistisk bild av hur det faktiskt ser ut på skolorna. 

Eftersom studien är begränsad till fyra lärare och två rektorer gör det resultatet svårtolkat i 

den benämningen att det inte går att generalisera och återskapa med tanke på att det är 

kvalitativa undersökningar. Detta är någonting som Bryman (2011) menar är ett faktum enligt 

följande: ”Kritik som ofta riktas mot kvalitativa studier är att resultatet är svårt att 

generalisera och att det är svårt för andra forskare att replikera en kvalitativ undersökning” 

(Bryman 2011, s. 369). Eftersom fokus med denna undersökning har varit att göra en 

djupgående kvalitativ intervju och ge lärarna utrymme och möjlighet att få förklara sina 

åsikter kring kostundervisning och implementering har därför denna möjlighet till 

generalisering inte varit tillgänglig och inte heller möjlighet till återskapande av dessa 
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intervjuer. Det blir därför upp till läsaren att utifrån sina egna värderingar och åsikter 

bestämma sig för om resultatet av studien är av nytta och kan användas vidare eller ej.  

Trost (2005) menar att: ”Vid kvalitativa intervjuer är konstans inte aktuell på samma sätt som 

vid kvantitativa studier – förändring är just vad man är intresserad av. (Trost 2005. s 111) 

 

När man diskuterar validitet måste man först fundera kring om syftet och frågeställningarna 

har varit utgångspunkten och om de har besvarats. Hur vida frågeställningarna har besvarats i 

intervjuerna kommer självklart att framgå i diskussionen men i denna analysdel så måste man 

även lyfta fram den fundering kring hur lärarna och rektorerna har besvarat intervjufrågorna. 

Eftersom frågorna har varit öppna för lärarna och rektorernas egna tolkningar har de där getts 

ett stort eget utrymme till att få utveckla sina tankar och reflektioner kring kostundervisning 

och implementeringen. Vilket gör att man även måste ta med i analyseringen om de har 

besvarat dessa frågor utifrån sina egna åsikter och värderingar dvs. raka och ärliga svar eller 

om de har gett de svar som de tror att jag som intervjuledare förväntar mig dvs. att de besvarat 

frågorna med svaren som de själva tror att jag är ute efter. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver detta enligt följande: 

”Validiteten inom samhällsvetenskaplig forskning avser huruvida metoden som använts för 

studien undersöker det som den påstås göra” (Kvale & Brinkman 2009, s. 264) 

Detta är ett problem man stöter på som intervjuare eftersom det är svårt att läsa av hur 

respondenten tolkar frågorna och om denne känner sig pressad att ge svar som kanske kan 

misstolkas eller missuppfattas.  
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3. RESULTAT 
Resultatet redovisas enligt tre olika tematiseringar där jag valt att presentera 

frågeställningarna var för sig med vissa underrubriker till varje frågeställning. Materialet 

omfattas av vad som kommit fram i intervjuer med lärare och rektorer vid de olika skolorna. 

Materialet har även som uppgift att användas för att belysa de åsikter som framkommit inom 

ämnet samt åsikter kring implementeringen av Lgr 11. Det som används i detta avsnitt är 

materialet ifrån intervjuerna med idrottslärarna och rektorerna.  

3.1 Blir eleverna undervisande inom kost inom ämnet idrott och hälsa och hur 

ser undervisningen i så fall ut? 

När lärarna fick frågan hur de valt att arbeta med kostundervisning så är åsikterna av likartad 

karaktär, med hemkunskapen som gemensam nämnare. Alla lärare som deltog i studien har 

förklarat att de har infört kostundervisning i sin undervisning men tre av fyra lärare uppger 

även att de har haft ett samarbete med hemkunskapen för att få in kost delen i sin 

undervisning.  Ett utdrag ur intervju med lärare 1A får här illustrera detta med sin egen 

beskrivning: 

 

-  Vi har kört ett samarbete med hemkunskapen där de fick göra en kostregistrering och 

sedan analysera sina egna resultat och värden. D.v.s. hur deras nivåer låg av 

fördelningen av mat, vitaminer osv. Vi håller på just nu och jobbar på ett kompendium 

som vi ska gå igenom inom idrotten nu framöver på hur man ska äta, varför man ska 

äta på ett visst sätt, hur viktigt det är med sömn och hela det konceptet på ett mer 

ingående sätt. I fjol var det mer bara att hemkunskapen själv hade ansvaret och vi bara 

”följde med” på sidan av men i år har vi som sagt tagit fram ett eget material att jobba 

utifrån med hemkunskapen som ett stöd bara. (Lärare 1A) 

 

 

Lärare 1B förklarar att de arbetar på liknande sätt d.v.s. med hemkunskapen som ett stöd för 

undervisningen sedan införandet av Lgr 11 men att de tidigare inte haft med 

kostundervisningen som en del av ämnet idrott och hälsa utan hänvisar till att det ansvaret 

tidigare har skötts av hemkunskapen. Lärare 2B hänvisar även till att eleverna redan får 

utbildning inom kost via hemkunskapen men att man sedan införandet av Lgr 11 har valt att 

arbeta med en studiecirkel inför idrottslektionerna där idrottsläraren även går igenom 

kostundervisningen för att repetera vad som har lärts ut i hemkunskapen för att eleverna på 

det sättet ska få en större förståelse för kopplingen och sammanhanget. Lärare 2A är den enda 

som avviker ifrån mönstret med hemkunskapen som gemensam nämnare. Denne beskriver att 

istället för att arbeta med hemkunskapen har det lagts in 3 stycken föreläsningar om kost i 

idrottsplaneringen som sedan avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Rektorernas åsikter kring hur implementeringen av kostundervisningen gått till beskrivs enligt 

följande, och även där kommer hemkunskapen tillbaka som en gemensam nämnare: 
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- När vi har ämneskonferenser så sätter vi oss ner och går igenom alla de här bitarna och 

försöker samverka för att få ut informationen på ett så smidigt och naturligt sätt som 

möjligt och där har idrotten och hemkunskapen tidigare fått samverka gällande 

kostfrågor och information vilket jag tror har stärkts betydligt nu med införandet av 

Lgr 11. Men vi försöker ju även få in det i andra ämnen också och inte bara inom 

idrott och hemkunskap. NO är ett ämne som jag vet har börjat gå in mer och mer på 

näringslära än tidigare. (Rektor 1) 

 

Rektor 2 är även inne på samma spår och menar att idrottslärarna sedan tidigare har varit med 

och haft en roll i hemkunskapen där kostundervisningen har skett. Men Rektor 2 lika som 

Rektor 1 är övertygad om att denna form av ämnesöverskridande undervisning är någonting 

som vi kommer att se mer av framöver i takt med att tillämpandet av den nya läroplanen 

börjar utvecklas.  

3.2 Vad anser lärare i idrott och hälsa om att inkludera kostundervisning som en 

del av ämnet enligt den nya läroplanen? 

 När lärarna fick frågan vad de ansåg om införande av kostundervisning som en central del i 

den nya läroplanen och kursplanen för idrott och hälsa var det skilda åsikter. Vissa av 

idrottslärarna upplevde det som väldigt positivt medan andra var mer skeptiska till införandet 

eftersom de inte ansåg att eleverna var mottagliga för den typen av undervisning.  

 

- Kostundervisningen tycker jag själv är väldigt intressant och viktigt därför anser jag 

att det är bra. Och med tanke på hur samhällsklimatet ser ut idag vad gällande 

kroppsideal osv. så kan det vara väldigt bra att få grundkunskaper i hälsosam 

kosthållning. (Lärare 2A) 

 

- Jo jag tycker att det är bra, nackdelen är dock att många av eleverna inte är öppna 

mottagare dvs. de är inte intresserade av kost även fast många av dem kanske idrottar 

på en väldigt hög nivå. (Lärare 1A) 

 

Sammanfattningsvis kan vi tydligt se skillnader i lärarnas åsikter av införandet av 

kostundervisning som en central del. Lärare 1A ansåg t ex att det var bra men att eleverna 

oftast inte var öppna mottagare för den information som förmedlas. Lärare 2B å andra sidan 

anser att det inte alls bör höra till idrottsundervisningen utan bör ingå under hemkunskapens 

ansvar. Alla 4 lärarna är dock överrens om att inkluderingen av kostundervisning är någonting 

positivt och bör finnas med, men det finns frågetecken i på vilket sätt det ska bedrivas. Lärare 

1B var i enighet med Lärare 2A och ansåg att införandet bara har medfört positiva aspekter 

till ämnet och framförallt till eleverna med definitionen på att ämnet faktiskt heter idrott och 

hälsa och därför bör kosten ingå som en obligatorisk del. 

 

En av lärarna som deltog ville även få chansen att lyfta fram sina personliga åsikter gällande 

införandet av kostundervisning, inte bara från sin roll som lärare inom ämnet utan även som 

privatperson. 
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- Det är på två sätt, visst är det bra att de får veta hur de ska äta och varför med tanke på hur 

samhället fungerar idag och hur en normal tonårings matvanor ser ut. Så är de absolut 

någonting viktigt att förmedla. Men sen ser man även att de inte tar till sig och intresset 

finns inte med tanke på att även fast man pratar med dem om kost så springer de ändå och 

äter Mcdonalds 5 ggr i veckan utan att fundera kring vilka effekter det får. (Lärare 1A) 

 

När frågan sedan ställdes till rektorerna gällande vad de ansåg om att inkludera 

kostundervisning som en del av ämnet i den nya läroplanen var de även väldigt positiva till 

detta införande. De beskriver dock bägge två att det inte bara är kostens införande som är 

positivt med den nya läroplanen utan även andra delar. Det gamla tankesättet dvs. det gamla 

sättet att arbeta enligt den gamla läroplanen fungerar inte längre i det moderna samhälle som 

vi nu lever i och den nya läroplanen har bidragit till många positiva förändringar, inte bara för 

eleverna utan även för samhället. 

 

- Jag tycker att det är helt rätt! Därför att som samhället har utvecklats under de senaste 

åren så har vi inte tid att lägga ner kraft och energi på att få i oss rätt mat utan det ska 

gå snabbt och enkelt att få i oss någonting och människor stressar ofantligt mycket 

mer än vad de gjorde tidigare. För, i tiden så jobbade vi väldigt hårt, det gör vi inte 

lika mycket längre så därför finns risken att folk inte rör på sig lika mycket, därav äter 

lite sämre och kan då dra på sig väldigt mycket sjukdomar av olika slag så därför anser 

jag att det är bara bra med kostundervisning. Det kan ju få ofantliga konsekvenser 

både för individ och för samhället så jag förstår fullt och fast att man valt att införa det 

här. (Rektor 1) 

 

Rektor 2 menar även han att förändringarna i den nya läroplanen har mer positivt effekt än 

bara att kosten införts som en central del. Samme rektor väljer även att lyfta fram att hela 

idrottens upplägg har förändrats och blivit modern i sin tolkning och kommit bort ifrån det 

gamla tänkandet kring betygskrav på eleverna. Simkraven är en av de punkter som nämns 

som förbättrats mest, då det tidigare var krav på att man skulle behärska en viss simteknik 

men att man numera fokuserar på att eleverna ska kunna ta sig fram i vattnet utan speciell 

fokus på tekniskt utförande. Detta som ett exempel på att det inte bara är kosten som 

tillkommit och förtydligats inom idrott utan även andra områden som id etta fallet, simkraven. 

Rektorerna är bägge eniga om att införandet av kosten var ett bra komplement till idrott och 

hälsa och ser till hälsostatusen hos eleverna som den viktigaste aspekten till varför det ska 

finnas med. De ser inte bara den enskilde eleven som en mottagare av informationen utan 

även samhället och ungdomar i allmänt som en helhetsbild för just att kosten där har en 

väldigt stor inverkan i dagens samhälle. 

 

3.2.1 Implementeringen av Lgr 11 

I samband med införandet av Lgr 11genomgick både skolledningen och övrig personal på 

skolan en implementeringsfas där de tidigare läroplanerna och kursplanerna (Lpo 94) skulle 

bytas ut mot de nya (Lgr 11).  Det har framkommit under intervjuerna att detta skifte 

upplevdes väldigt olika av rektorer och lärare. Rektorernas roll verkar inte ha blivit speciellt 
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berörd medan lärarnas roll har fått mer krav, mer tidspress och att de måste utforma nytt 

material att arbeta med för att kunna följa de nya restriktionerna.  När rektorerna fick frågan 

om de ansåg att deras arbetsätt förändrats i samband med implementeringen av Lgr 11 kunde 

svaren se ut enligt följande: 

 

- Ja, alltså vi har ju arbetat väldigt mycket med implementeringen av den nya läroplanen 

senaste året här på skolan nudå. Men, ja det ändras väl litegrann men inte särskilt 

mycket.  (Rektor 2) 

 

Rektorernas roll har enligt dem själva i stort sett förblivit oförändrad och Rektor 1 hävdar 

även att några förändringar i arbetssätt eller krav inte har upplevts. Däremot säger den bild 

som lärarna förmedlat genom intervjuerna en helt annan sak om hur implementeringen 

påverkat deras arbetssätt och arbetssituation.  Åsikterna hos lärarna i samband med 

implementeringen är olika där vissa av lärarna upplever det som ett positivt steg i rätt riktning 

medan vissa andra anser att det bara medför mer arbete på kortare tid.  

 

- Generellt kan man säga att jag har mer krav att utföra på en mindre tid, så upplever jag 

det personligen i alla fall. (Lärare 2A) 

 

- Jag personligen gillar faktiskt den nya läroplanen, på det sättet att den gamla gav ju 

mer möjlighet till fria tolkningar och egen planering. Den här har mer krav på att det 

här och det där ska finnas med, vilket jag uppfattar som en bra grej även om man ser 

på det stora hela med alla elever och inte bara på mina egna. Då vet man att alla elever 

får samma typ av undervisning. (Lärare 2B) 

 

Resultatet vi kan se av detta är att rektorerna anser att deras roll inte har förändrats medans 

alla lärare har beskrivit att det har medfört förändringar för deras arbetssituation och 

arbetssätt. Lärare 1A väljer även att lyfta fram att implementeringen medfört att man numera 

har möjligheten att lättare kunna gå in och fokusera på den individuella utvecklingen hos 

varje elev.  Lärare 1B tydliggör att arbetssättet inte har förändrats så mycket till skillnad mot 

hur det tidigare såg ut, men att planeringar och utformningen av undervisningen måste göras 

om med utgångspunkt ifrån de nya läroplanerna vilket medför mer arbete.  

 

3.2.2 Tidsbrist 

Under intervjuerna har det framkommit att tidsbrist är ett återkommande problem bland lärare 

och att inkluderingen av kostundervisning nu leder till ännu ett moment som kommer att ta 

upp mer av den tid som redan är knapp för lärarna i idrott och hälsa. När lärarna fick frågan 

om de upplevde en tidspress på jobbet var svaren av likartad karaktär där de alla svarade att 

de upplevde någon form av tidspress i arbetet sedan införandet av den nya läroplanen Lgr 11. 

 

- Vissa perioder måste jag säga, för nu när vi börjat arbeta med Lgr 11 så har vi 

betydligt mer att göra nu än vad vi hade förra året eftersom vi ska hinna utforma så 
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pass mycket nytt material till våra moment. Man måste sätta sig in i det nya materialet 

och hitta nya sätt att arbeta.  (Lärare 1A) 

 

 

Idrottslärarna upplever alla en gemensam tidspress sedan införandet av den nya läroplanens 

införande och anser alla att de skulle vilja ha mer tid för att kunna planera och genomföra 

lektionerna på det sätt som de vill. Lärare 2A beskriver att tidspressen gör att det inte finns 

möjlighet att hinna ta upp allting i undervisningen som anses vara viktigt. Detta intygas även 

av Lärare 1B som förklarar att det sällan hinns med att slutföra det man håller på med eller 

hinna påbörja det som man vill men konstaterar samtidigt att det är en del av yrket som lärare. 

Lärare 1B förklarar vidare att jobbet med åtgärdsprogram, blanketter och möten tar självklart 

upp väldigt mycket tid som man skulle vilja lägga på undervisningen, att nu den nya 

läroplanen tillkommit medför att den redan begränsade tiden minskat ytterligare . Lärare 2B 

upplever även en tidspress men anser att det skulle kunna åtgärdas om allting var mer 

fastställt. Med det menas att denne vill att det ska finnas tydliga riktlinjer på hur lång tid saker 

och ting ska få ta och att det då är den tiden man har till förfogande, sedan ska man gå vidare. 

Men samma lärare belyser även väldigt tydligt att man hela tiden måste ha med i 

beräkningarna att alla är olika individer och att vissa individer kräver mer tid än andra.    

Sammanfattningsvis kan vi se att alla lärare som deltog upplevde en tidspress på jobbet och 

att den tiden som finns till förfogande är för liten. Många uttrycker tydligt att de vill ha mer 

tid till planering för att på så sätt kunna göra ett bättre arbete.  

 

3.3 Vad har skolan gjort för att utbilda sina anställda lärare i idrott och hälsa 

inom kost nu när det finns med som ett krav i den nya läroplanen att lära ut?  

I detta avsnitt besvaras frågan först av rektorerna utifrån det perspektiv av vad skolan har gjort 

och sedankommer även lärarna få ge sin åsikt av vilka förutsättningar och möjligheter de har 

fått i form av fortbildning inom den nya läroplanen.  

 

- Våra idrottslärare har varit på ämneskonferenser runtom i kommunen och träffat andra 

idrottslärare från övriga skolor här i kommunen och pratat om bedömning, nya 

kursplaner och sådär. Men de har inte gått någon speciell kurs just nu för kost 

sådär.(Rektor 2) 

 

Rektorerna beskriver bägge två att ingenting specifikt har gjort för att vidareutbilda 

idrottslärarna inom kost men att de har åkt iväg på ämneskonferenser och haft möjligheten att 

diskutera detta med övriga idrottslärare på andra skolor i kommunen. Samtidigt så väljer 

Rektor 1 att lyfta fram att man på den skolan liksom de flesta andra jobbar i arbetslag och att 

det därför är onödigt att skicka all personal i arbetslaget på utbildning utan att man jobbar 

utifrån den modellen att man skickar iväg kanske en eller två och låter de i sin tur komma 

tillbaka och förmedla den informationen till resten av arbetslaget. Båda rektorerna vill även 

passa på att påpeka att i och med implementeringen av Lgr 11 är denna övergång ingenting 

man klarar av att lösa efter en utbildning och en konferens, det kommer att ta tid och man 

måste få ge det hela tiden att kunna tillämpas och förmedlas.  
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Idrottslärarna å andra sidan upplever hela situationen på ett annat sätt än vad som beskrivs av 

rektorerna. Den bild som rektorerna förmedlat av att man hela tiden vidareutbildat sin 

personal antingen i form av att åka iväg på konferens eller att få information förmedlad av 

övriga medlemmar i sitt arbetslag är någonting som idrottslärarna beskriver en annorlunda 

bild av. När lärarna fick frågan om de fått möjlighet till fortbildning inom sitt ämne sedan 

införandet av den nya läroplanen Lgr 11 ser ett av svaren följande ut: 

 

- Möjlighet och möjlighet, det är väl snarare mer upp till mig. Jag har väl inte direkt 

tagit chansen att åka när det getts kurser inom det med tanke på att man haft så fullt 

upp med massa annat. Nu blir det mest att man läser egen litteratur och böcker som 

man har om kost och träning. (Lärare 1A) 

 

Lärare 2A är även inne på samma spår dvs. att de har blivit erbjudna att åka på 

fortbildningskurs i samband med införandet av den nya läroplanen men att man inte tagit 

chansen.  Detta är likadant även för Lärare 1B där erbjudandet om fortbildningskurser har 

funnits men att man inte har tagit chansen att åka iväg på fortbildning. Av de fyra 

idrottslärarna är det enbart en av dessa som åkt iväg på fortutbildning. Lärare 2B är den enda 

som har åkt iväg på fortutbildning och beskriver att även fast denne fått chansen att åka iväg 

på vidareutbildning har inte det förändrat arbetssättet för kostundervisning inom idrott och 

hälsa. Det som beskrivs av Lärare 2B är att han i sin tur utbyter information med 

hemkunskapsläraren för att på så vis inte behöva återupprepa sig och spendera sin lektionstid 

med att gå igenom sådant som redan tagits upp i hemkunskapen.  Vidare tycker Lärare 2B att 

man måste låta den nya läroplanen få tid att etableras innan man kan analysera om stödet man 

fått ifrån skolledningen varit tillräckligt för att få den att fungera i sin undervisning.  

 

Det sammanfattningsvis kan ses är att alla lärare hade blivit erbjudna möjlighet till 

fortbildning inom sitt ämne, men att det faktiskt var få som tog möjligheten och 

vidareutbildade sig inom respektive ämne. Av de 4 lärare som deltagit i studien så var det 

enbart 1 av dessa som varit iväg på fortbildningskurs. Alla hade gemensamt att de blivit 

erbjudna möjligheten att åka iväg men det som man kan se är att endast 1 av dessa 4 har valt 

att ta möjligheten att göra det.  

När man ser till rektorernas svar så är det lite mer skilda sätt som de har valt att arbeta med 

fortbildning för personalen. Rektor 1 beskriver att personalen har fått möjlighet att åka iväg på 

utbildning och kurser, men att skolan även har valt att ta in föreläsare inom kost både för att 

utbilda och eleverna och även lärarna. Men att detta inte ska ses som någon form av 

övertagande av undervisning från idrottslärarnas arbetsuppgifter utan snarare som ett 

komplement för att öka kunskaperna för både elever och lärare. Rektor 2 har inte valt att 

skicka iväg personalen på utbildning och kurser utan har istället sett till så att idrottslärarna 

har fått möjlighet att åka runt och träffa andra idrottslärare i kommunen för att tillsammans 

med dem sitta och diskutera det nya materialet och sättet att arbeta.  
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3.3.1 Lärarnas kompetens  

I intervjuerna med lärare och rektorer har intressanta och även oväntade resultat framkommit. 

Sedan kostens intåg som en punkt i det centrala innehållet i samband med övergången till Lgr 

11 höjdes kraven på att lärare i idrott och hälsa numera måste inkludera kosten som en del av 

sin undervisning. En av de känsligaste frågorna som ställdes till lärare och rektorer var 

gällande lärarnas kompetens för att kunna undervisa i kost som en del av undervisningen som 

numera ska ingå i Lgr 11. 

Rektorerna på varje skola fick svara på vad de ansåg om idrottslärarnas kunskap inom kost nu 

sedan det införts som en ny punkt i det centrala innehållet av Lgr 11. Nedan följer deras svar: 

 

- Ja absolut jag anser att lärarna har väldigt goda kunskaper inom detta, det tycker jag. 

(Rektor 1) 

 

- Jag tycker att den är jättebra! För de har ju som sagt även lärt mig en hel del så det är 

kalas!(Rektor 2) 

 

Båda rektorerna vid de olika skolorna anser att deras idrottslärare hade goda kunskper inom 

kost sedan den nya läroplanens införande. Att övergången från Lpo 94 till Lgr 11 skulle 

medföra något problem för lärarna nu när kosten ska finnas som en del av det centrala 

innehållet till skillnad mot tidigare då det var öppet för tolkning anses inte som något problem 

enligt rektorerna.  

 

Lärarna i idrott och hälsa vid varje skola blev även de tillfrågade samma fråga d.v.s. på vilken 

nivå de ansåg att deras egen kunskapsnivå låg inom kost nu när det ska inkluderas som en del 

av det centrala innehållet i sin undervisning.  

 

- Den är väl inte på topp direkt, men den är väl hygglig i alla fall. Den kan ju helt klart 

bli bättre! Sen förändras ju informationen och kunskapen hela tiden också för det är ju 

inte direkt så att det är samma sak som gäller nu som för 5 år sedan. (Lärare 1A) 

 

Alla idrottslärarna som tillfrågades uppgav att de hade grundkunskaper inom kost men att de 

alla skulle vilja bli bättre och kunna mer. Lärare 2A beskriver bland annat att denne skulle 

vilja få mer djupgående kunskaper så att man kan svara på fler frågor av vad som var möjligt i 

nuläget.  Både Lärare 1B och Lärare 2B uppger båda att de haft ett intresse inom kost sedan 

tidigare men att de numera skulle behöva friska upp sina kunskaper för att kunna lära ut på ett 

bättre sätt. Sammanfattningsvis så kan vi se att det finns stora skillnader i var rektorerna anser 

om sina lärares kunskapsnivåer inom kost till skillnad mot vad lärarna anser om sin egen 

kunskapsnivå. Rektorerna ansåg att deras lärare i idrott och hälsa hade väldigt goda kunskaper 

inom ämnet och kunde undervisa utan problem. När lärarna fick besvara frågan vad de ansåg 

om sin egen kunskapsnivå var de betydligt osäkrare. Ingen av lärarna som tillfrågades uppgav 

att de hade väldigt goda kunskaper inom kost och kostundervisning och alla skulle vilja ha 

mer kunskaper inom ämnet än vad de för närvarande har.  



  28 

 

 

 

3.4 Förändringar till nästa läroplan  

I detta avsnitt har rektorer och lärare få chansen att själva få beskriva vad de skulle vilja se för 

förändringar till nästa läroplan utformas. Därav kan man tydligt se vad de skulle vilja förändra 

med den nya och nuvarande läroplanen Lgr 11. Frågan som de blev ställd var vilka 

förändringar de skulle vilja se till nästa läroplan kommer ut. Rektorernas åsikter är olika där 

Rektor 1 beskriver att denne skulle vilja ha ett mer strukturerat sätt att jobba, exempelvis i 

form av målbilder, syfte och process. Samme rektor menar dock att det viktigaste inte är att 

man når målet utan hur man når dit, därför är det handlingsfriheten som är den viktigaste att 

tillämpa utifrån de lokala förutsättningar som finns. Rektor 2 är lite mer reserverad och anser 

att man måste låta de förändringar som gjorts få tid att verka och sjunka in ordentligt innan 

man kan börja analysera vad som kan göras bättre.  

 

Lärarnas åsikt om vad som bör förändras är dock lite olika. Lärare 1A vill se mer fysisk 

aktivitet inom idrotten i och med att allt mer fokus läggs på de teoretiska delarna vilket 

medför att den fysiska aktiviteten får minska på sin förfogade tid. Samma lärare menar även 

att eleverna redan tycker att det är jobbigt i skolan och behöver inte ännu ett till teoretiskt 

ämne att oroa sig över utan tycker att på idrotten ska det vara rörelse som ska vara i fokus.  

Lärare 2B hävdar även att den tiden som finns till förfogande inom idrott och hälsa bör läggas 

på fysisk aktivitet och inte på den teoretiska delen. Om så är fallet så bör man utöka antalet 

idrottstimmar i veckan för att tillgodose de behov som finns. Lärare 2 är inne på samma spår 

fast menar att man borde få in ännu mer hälsoinriktning inom idrott och hälsa i form av mer 

konkreta hälsoföreläsningar, delta på gruppass på gym osv. Detta med tanke på dagens 

kroppsideal och att det är någonting som eleverna påverkas av och därför borde få en bra 

introduktion till. Den som avviker från mönstret och har mer koppling till rektorernas åsikt är 

Lärare 1B som anser att undervisningen bör vara mer styrd och att det ska finns ännu 

tydligare riktlinjer på vad som ska göras och vilka moment som ska ingå. Samma lärare 

förklarar även att denne tycker att upplägget inom idrott bör ha det samma som nationella 

proven så att man kan vara säker på att alla strävar efter samma mål och kan då lättare se om 

man når dem.  
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4. DISKUSSION 
I denna del analyseras de resultat som kommit fram med stöd av den teoretiska utgångspunkt 

som jag beskrev i bakgrunden samt vad andra författare och tidigare forskning inom området 

har kommit fram till. Det syfte som funnits med detta arbete är att undersöka hur 

inkluderingen av kost som en central del av läroplanen idrott och hälsas genomförts och 

fungerar, samt hur den upplevs av lärare och rektorer och hur den har förändrat deras sätt att 

arbeta sedan införandet av Lgr 11. För att kunna besvara det syftet så har jag valt att utgå ifrån 

tre stycken frågeställningar. De är följande: Blir eleverna undervisande inom kost inom ämnet 

idrott och hälsa och hur ser undervisningen i så fall ut? Vad anser lärare i idrott och hälsa om 

att inkludera kostundervisning som en del av ämnet enligt den nya läroplanen? Vad har skolan 

gjort för att utbilda sina anställda lärare i idrott och hälsa inom kost nu när det finns med som 

ett krav i den nya läroplanen att lära ut?   

 

Det resultat som framkommit av undersökningen visar att eleverna blir undervisade i kost och 

att lärarna upplever inkluderingen av kost som ett positivt tillskott men att få lärare har tagit 

initiativ eller möjlighet till att vidareutbilda sig inom området nu när det ska ingå som en 

central del.  Utformningen för hur kostundervisning ska se ut enligt kursplanen för idrott och 

hälsa är fortfarande öppna för tolkning trots att det ingår som en central del av innehållet. 

Detta har fått som konsekvens att olika lärare väljer att undervisa inom kost på olika sätt. 

Grundtanken där alla elever ska undervisas på samma sätt kan därför inte bibehållas eller 

upprättas. Hemkunskapen är en återkommande kopplingspunkt bland de intervjuade lärare 

och rektorer som har intervjuats när man ställer frågor gällande kostundervisningen. När det 

gäller stöd ifrån skolledningen uppger samtliga idrottslärare att de känner stöd ifrån 

skolledningen gällande fortbildningsmöjligheter. Rektorerna anser att deras lärare har goda 

kunskaper för att kunna undervisa inom kost men idrottslärarna själva är tveksamma över sin 

egen kunskapsnivå. De upplever en oro för att kunna undervisa inom ämnet även fast de har 

blivit erbjudna möjligheten till fortbildning inom ämnet så är det få som tagit chansen.  

 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda tre olika nivåer för att lättare kunna 

beskriva processen som arbetets analys och diskussion är strukturerad kring. Dessa tre nivåer 

är formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde 2006).  

Av de resultat som framkommit i intervjuerna kommer de viktigaste att lyftas fram. Det är 

även dessa resultat som kommer att användas som grund i diskussionen.  

 

4.1  Kostundervisningsmetoder 

När man ser till frågeställningen gällande om eleverna blir undervisade i kost inom idrott och 

hälsa och hur den undervisningen ser ut så kan man efter studien avläsa följande: Att eleverna 

blir undervisade inom kost som en del av ämnet, men att denna utbildning sker på ett 

annorlunda sätt av vad som den nya läroplanen avser. Den svåra övergången från vad den 

teoretiska utgångspunkten är och vad som lärarna faktiskt tillämpar rent praktiskt är 

svårigheten i lärararbetet vilket tidigare forskning inom området har visat (Sandahl 2005; 
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Ekberg 2009). Detta kan även kopplas till Lindes läroplansteori. Undervisningsmetoderna 

varierade sig mellan lärarna men det som var av störst intresse var att tre av de fyra lärarna 

som tillfrågades uppgav att de hade tagit hjälp av hemkunskapen i sin undervisning. När den 

nya läroplanen kom så förändrades förutsättningarna för lärarna i och med att de tidigare läro- 

och kursplanerna ifrån Lpo 94 slutade att gälla. Den nya läroplanen Lgr 11 trädde i kraft 

hösten 2011 och i samband med dess intåg i det svenska skolsystemet så fick lärarna börja om 

med utformningen av sitt arbete. Formuleringsarenan i denna studie gestaltas därför av i detta 

fall idrottslärarna och deras fas i arbetet med att anpassa sig efter de nya restriktionerna som 

kommit i form av de nya styrdokumenten för idrott och hälsa. Ekberg (2009) beskriver denna 

första nivå enligt följande: ”Formuleringsarenan är den arena som omfattar styrningen av 

skolan. Alltså den formulerade läroplanen och de premisser som gäller för den (Ekberg 2009, 

s. 74).” 

 

I samband med att formuleringsarenan har upprättats och slagits fast i form av vilka 

styrdokument som man ska utgå ifrån så är det nu upp till lärarna att sedan börja utforma sina 

egna planeringar och lektionsupplägg utifrån de regler och restriktioner som framkommit i 

styrdokumenten. Denna fas då lärarna ges möjligheten till att själva tolka innehållet och dra 

slutsatser gestaltas i form av transformeringsarenan. Det är i denna fas som lärarnas praktiska 

arbete börjar, tidigare så har deras arbete bestått av teoretiskt arbete då man gått igenom de 

nya styrdokumenten och bildat sig en förståelse för de nya förändringarna som skett ifrån 

skiftet mellan Lpo 94 och Lgr 11. Tolkningarna i sammanhanget har tidigare varit möjliga för 

lärarna på ett mycket större och bredare sätt i Lpo 94 då innehållet inte var lika centralt styrt 

som det numera har blivit i Lgr 11. Detta medförde att innehållet skulle vara mer 

internationellt lika till utformningen men när det kommer till lärarnas egen planering av ämnet 

utifrån styrdokumenten så finns det fortfarande utrymme för egna tolkningar av hur 

undervisningen ska genomföras. Ekberg (2009) förklarar denna nivå enligt följande 

definition:”Transformeringsarenan innebär den nivå på vilken den formulerade läroplanen 

modifieras och undervisningens innehåll planeras (Ekberg 2009, s. 74).” 

 

Som sista nivå av arenorna beskriver Linde realiseringsarenan. Det är den arena där det 

praktiska tillämpandet av metoderna sker. Det är här som lärarnas sista del av arbetsprocessen 

sker i form av praktiskt tillämpning av de material som tagits fram i transformeringsfasen. Det 

är även först här som lärarna har möjlighet att se om det material de tagit fram eller om 

metoden som valts ut fungerar i sammanhanget eller på den tilltänkta målgruppen. Ekberg 

(2009) säger: ”Realiseringsarenan behandlar det realiserade innehållet av undervisningen, 

alltså hur skeendet i undervisningen blir (Ekberg 2009, s. 75).” 

 

Den del som är mest intressant med denna studie är att kostundervisningen inte är ett nytt 

påhitt utan det har funnits med även i tidigare styrdokument men där den har legat inbäddad 

under hälsodefinitionen.  Enligt Lpo 94 dvs. den gamla läroplanen kan vi se följande mål som 

eleven ska uppnå inom idrott och hälsa: ”ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna 

för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 

”(Lpo -94, s 12). Denna definition säger inte att kosten ska finnas med som en central del och 
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den nämner heller inte kosten vid namnets definition. Det som funnits sedan tidigare är att om 

lärarna väljer att tolka hälsa som att området även involverar kost så har möjligheten funnits 

för att ta upp det inom idrott och hälsa. Detta har dock inte varit ett krav i och med att det inte 

funnits med som en del av det centrala innehållet. Definitionen finns dock med i Lgr 11 dvs. 

den nya läroplanen gällande vad eleverna ska ha förståelse för som kunskapsmål:  ”Olika 

definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. 

Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.” (Lgr -11, s 54).  

I den nya läroplanen gör man skillnad på kost och hälsa och ser dem inte som en och samma 

definition utan nu ges istället kosten en egen roll i det centrala innehållet vilket gör att den ska 

få en större och mer framträdande roll i undervisningen.  

Det faktum att den nya läroplanen har med kosten som en del anser jag är ett av de tydligaste 

tecknen på att vi i vårt samhälle blir allt mer stillasittande och att man därför ser till skolan 

som ett verktyg att bekämpa fetma bland ungdomar. Av de intervjuer som gjort med 

idrottslärare får jag där medhåll i mina åsikter då de säger följande om införandet av 

kostundervisning i skolan.  

”Kostundervisningen tycker jag själv är väldigt intressant och viktigt så därför anser jag att 

det är bra. Och med tanke på hur samhällsklimatet ser ut idag vad gällande kroppsideal osv. 

så kan det vara väldigt bra att få grundkunskaper i hälsosam kosthållning. ” (Lärare 2A) 

 

Sammanfattningsvis anser jag att införandet av kost som en del av det centrala innehållet är av 

stor vikt för framtidens utveckling. Vi som lärare fostrar ändå barn och ungdomar i skolan och 

blir därför en viktig del av deras uppfostran. En vanlig skoldag är mellan 6-8 timmar lång och 

på den tiden så befinner sig eleverna i en miljö där de ska lära sig. Varför inte ta chansen att i 

alla fall under idrottslektionerna ta sig tid att gå igenom kost så att eleverna på så vis får en 

rättvist och korrekt bild av hur kroppen fungerar och varför man bör äta nyttigt. Enligt statens 

folkhälsoinstituts rapport ifrån 2012 hänvisar de till en tydlig koppling mellan 

utbildningslängd och hälsa bland ungdomar.  

”Ohälsa i form av till exempel fetma, depression, värk från rygg, nacke och leder eller besvär 

av ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare bland personer med kort utbildning än 

bland personer med lång” (Statliga folkhälsoinstitutet – hälsorapport 2012, s. 58). 

 

Denna samkoppling där vi tydligt kan se att barn med ohälsa växer upp med sämre 

förutsättningar att vidareutbilda sig känns som ett väldigt skrämmande exempel på vart vi 

faktiskt är på väg. Därför är det vår plikt och skyldighet som idrottslärare att ta tillfället i akt 

och utbilda våra elever inom kost och hälsa på ett korrekt sätt så att vi kan ge våra elever de 

bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i framtiden.  

4.2 Implementeringen av Lgr 11 

Implementeringen medförde en hel del förändring i form av att det nya innehållet var mer 

centralt styrt och skulle därför följas mer strikt än tidigare. Det som denna övergång även 

medförde var att en process med nytt arbetsmaterial och nya metoder skulle förmedlas från 

skolverket till skolledningen som i sin tur skulle förmedla vidare detta till lärarna. Denna 
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process kallas implementering. Den nya läroplanen Lgr 11 hade ett innehåll som såg 

annorlunda ut än tidigare med tanke på att den nya läroplanens utformning var mer styrt ifrån 

innehållet och i kursplanerna finns tydliga riktlinjer till vad som ska finnas med i 

undervisningen och vad som ska ingå för att eleverna ska uppnå vissa betygsmål. Denna 

förändring med nya delar som tillkommer och gamla delar av läroplanerna som 

omstruktureras och omformuleras gjorde att lärarna var tvungna att friska upp sina kunskaper.  

  

 

Implementeringen som skedde är fortfarande någonting som är under bearbetning för 

skolledningen och lärarna i och med att den fortfarande är så pass ny och bara funnits sedan 

hösten 2011 så är det inte lätt att veta hur den ska fortsätta att tillämpas eller utvecklas. 

Kostundervisningen är ett av de nya momenten som tillkommit för idrottslärarna i samband 

med de nya läroplanerna för idrott och hälsa. Att lärarna behöver fräscha upp sina kunskaper 

när det tillkommer nya ämnesområden blir enligt mig en självklarhet i och med för att kunna 

undervisa inom ett område som ingår under respektive ämne så måste man besitta de 

kunskaper som krävs. Det stödmaterial som tagit fram ifrån skolverket har underlättat denna 

övergång betydligt och både rektorer och lärare har uttryckt sin positiva inställning till stödet 

som getts från skolverket. Rektor 2 får här förklara det som i resultatet finns beskrivet som att 

skolverket har gett olika former av stöd för att underlätta implementeringen.  

- ”(…de har släppt filmer om bedömningar i de olika ämnena, samt filmer om 

implementeringen av den nya läroplanen osv. Så de har släppt väldigt mycket bra material 

kring det, sen även om hur man ska planera lektioner och skriva omdömen).” (Rektor 2) 

 

Att se på implementeringen i förhållande till Lindes (2006)  läroplansteori med de olika 

arenorna så gestaltar i detta fall de gamla och nya läroplanerna formuleringsarenan. De utgör 

ramarna som lärarna har fått att arbeta med där de tydliga riktlinjer och regelverk för deras 

arbete finns definierat. Transformeringsarenan utgörs av lärarnas arbete med det nya 

materialet, denna process där de ska ta till sig det nya materialet som de fått ifrån 

skolledningen ska i detta skede utvärderas och användas som ett stöd för att sedan ta fram det 

arbetsmaterial som man sedan ska använda sig av i undervisningen. Det sista steget är 

realiseringsarenan där det innehåll som man tagit fram och valt ut nu ska tillämpas och 

användas i undervisningen. I realiseringsarenan sker även den utvärdering och reflektion av 

de val man gjort i form av metoder och material, vad fungerar och vad fungerade inte.  

 

Lärarna är överrens om att implementeringen av Lgr 11 är någonting positivt och att den 

välkomnas istället för att utgå ifrån den gamla läroplanen Lpo 94 där innehållet var betydligt 

mer öppet för tolkningar och svår att kunna hänvisa till i sitt sätt att arbeta. Numera så kan 

lärarna tydligt följa instruktioner och finna en röd tråd i sitt arbete och på så vis så blir det 

även lättare för lärarna att kunna motivera och redogöra för både elever och föräldrar varför 

de genomför de moment som görs. Samt har det blivit lättare för lärarna att tydligare vilka 

betygskrav som gäller på ett enklare sätt.  
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4.3 Förtroende och stöd  

I samband med implementeringen så skedde även som det nämns ovan ett kunskapsskifte. 

Lärarna var tvungna att friska upp sina kunskaper och läsa in sig på det nya materialet. Denna 

implementering ledde till att fler moment som i detta fall kostundervisning tillkom inom idrott 

och hälsa. Kost har tidigare funnits med i läroplanerna som beskrivit i bakgrunden, men det 

har inte varit en del av det centrala innehållet dvs. att det numera ska ingå som en punkt i 

undervisningen. Detta nya tillägg i kursplanen för idrott och hälsa medför att lärarna nu 

tvingas att söka ny kunskap inom ämnet kost för att kunna undervisa inom det. När lärarna 

tillfrågades vilka möjligheter de fått i form av fortbildning inom sina ämnen var de alla 

överrens om att de har erbjudits möjligheten till fortbildning men vidare under intervjuerna 

framkom det att bara en av de fyra intervjuade idrottslärarna hade tagit chansen att utbilda sig 

inom kost. De idrottslärare som inte valt att vidareutbilda sig angav tidsbrist som den största 

anledningen till att inte åka iväg på fortbildning vilket kan ses i citaten ifrån resultatdelen som 

jag tidigare beskrivit.  

 

Att lärarna väljer att inte fortbilda sig inom sitt ämne medför en hel del problem, inte bara blir 

lärarnas kunskapsnivå sämre utan detta i sin tur påverkar även eleverna i den utsträckningen 

att de inte får tillräckliga kunskaper för att kunna få godkända betyg. Självklart blir detta en 

bedömning och tolkningsfråga ifrån lärarens håll men om man ska utgå ifrån de styrdokument 

som gäller för betygsbedömning. Det innebär att om läraren inte kan lära ut de kunskaper som 

krävs för ett godkänt betyg så kommer eleverna inte att bli godkända.  

När rektorerna tillfrågades gällande vad de ansåg om sina idrottslärares kunskapsnivå så var 

bägge rektorerna övertygade om att deras idrottslärare hade väldiga goda kunskaper inom kost 

och kostundervisning. När lärarna i sin tur sedan själva fick frågan gällande hur de ansåg att 

sin egen kunskapsnivå var inom kost var de inte lika övertygade. De uppgav alla att de hade 

kunskaper inom kost och kostundervisning men att de alla skulle vilja bli bättre och att de inte 

var lika insatta inom ämnet som de tidigare varit. När man frågade lärarna om deras 

kunskapsnivå kunde svaren bli som följande exempel: 

- ”Den är väl inte på topp direkt, men den är väl hygglig i alla fall. Den kan ju helt klart bli 

bättre!” (Lärare 1A)  

 

Att lärarna har förtroende från skolledningen är klart vilket är viktigt och positivt för 

idrottslärarna i deras arbete. Men detta förtroende från skolledningen kan även i detta fall vara 

av negativ karaktär då lärarna själva anser att de inte har så pass hög kunskapsnivå som de 

skulle vilja ha. Om rektorn anser att hans personal redan besitter de kunskaper som behövs för 

att kunna bedriva undervisning inom ämnet så medför det att initiativ till fortbildning från 

skolledningen kan utebli. Om lärarna själva måste ta initiativet till att söka fortutbildning kan 

processen ta längre tid och eventuellt utebli på grund av som de tidigare nämnde upplever en 

tidspress som största anledningen till varför man valt att inte fortbilda sig inom sitt ämne.  

 

I denna process kan Lindes (2006) läroplansteori ses enligt följande: Att formuleringsarenan i 

detta fall utgörs av det problem som finns dvs. att rektorerna anser att lärarna har tillräckliga 

kunskaper för att kunna undervisa inom ämnet. Lärarna å andra sidan är som beskrivet mer 
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tveksamma gällande sin egen kunskapsnivå. I transformeringsarenan medför detta att lärarna 

inte kan utforma lektionsupplägg eller ta del av det material som finns för att kunna använda i 

sin undervisning på grund av att de själva inte känner att de har kunskaperna för detta trots att 

de upplever ett stöd ifrån rektorn. Realiseringsarenan blir den fas där detta problem lyfts fram 

då lärarna ska undervisa inom kost utan att ha tillräckliga kunskaper vilket resulterar i att 

undervisningen blir bristfällig. Rektorernas stöd är som nämnt ovan, viktigt för att lärarna ska 

känna sig trygga. Men om rektorerna förlitar sig allt för mycket på att lärarna besitter de 

kunskaper som efterfrågas utan att ta reda på hur det faktiskt ligger till så kan det leda till att 

eleverna i detta fall blir de som drabbas.  

4.4 Hälsan i fokus 

När man pratar om begreppet hälsa så finns det vilt spridda definitioner av vad som egentligen 

är hälsa beroende på vem man frågar och vad just den individen tolkar som hälsa. 

Definitionen av hälsa som finns etablerad i samhället är dock den ifrån WHO (world health 

organisation): 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom och handikapp.” (WHO 1948). 

I ämnet idrott och hälsa så har det tidigare enligt en av de intervjuade idrottslärarna varit 

väldigt mycket idrott men väldigt lite fokus på själva hälsobiten inom just ämnet vilket man 

nu önskar att se som förändring till kommande läroplan. 

- …att just få in ännu mer hälsoinriktning på utbildningen så att man tänker ännu mer på den 

biten än just idrotten. Med tanke på hur kroppsidealen idag ser ut så är det ju ännu viktare 

för oss att få fram en hälsosam bild av vad idrott är och hur man kan röra sig på ett 

hälsosamt sätt, kanske inte bara genom att idrotta utan även exempelvis genom att få in 

rörelse i gym, gruppträning… mer sådant tror jag på!” (Lärare 2A) 

 

 Flera av idrottslärarna förklarar även att de med tanke på den lilla tid som ges åt ämnet idrott 

och hälsa är så pass begränsat så att det är svårt att hitta med det som man egentligen skulle 

vilja ta upp. Resonemanget som alla idrottslärarna var eniga om var att det finns en tidspress 

som medför att man inte hinner med att lägga fokus på allting som man själv anser bör finnas 

med utan att man oftast får rätta sig efter att försöka få med så mycket väsentligt som möjligt. 

Detta resonemang medförde enligt idrottslärarna att man ofta ger fysisk aktivitet en förtur när 

det kommer till lektionstid vilket medför att fokuset på hälsoaspekterna och de 

hälsofrämjande samtalen kring varför man gör det man gör lätt uteblir. Andersson (2009) 

menar att det sättet att tänka får större felande konsekvenser även i samhällsperspektivet 

eftersom skolan utgör en grund där folkhälsofrämjande arbete kan bedrivas och etableras hos 

dagens barn och ungdomar. Han menar även att detta samarbete mellan den offentliga och 

ideella sektorn samt den enskilda människan avgörande för om man som enskilt individ 

kommer att ta ansvar för sin egen hälsa eller låta blir att engagera sig gällande sin hälsa och 

på så hamna i en av samhällets störst växande riskgrupper. (Andersson 2009).  
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4.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan man se följande resultat av min studie där jag valt att utgå från mina 

tre frågeställningar: 

 

1. Blir eleverna undervisande inom kost inom ämnet idrott och hälsa och hur ser  

undervisningen i så fall ut? 

Studien visade att eleven blev undervisade inom kost och att upplägget med 

kostundervisningen varierade mellan de olika skolorna. Det intressanta var dock att 

hemkunskapen återkom som en gemensam nämnare under intervjuerna då alla av de 

intervjuade lärarna uppgav att de arbetat tillsammans med eller hade delmoment tillsammans 

med hemkunskapen för att bedriva kostundervisning.  

 

2. Vad anser lärare i idrott och hälsa om att inkludera kostundervisning som en del av 

ämnet enligt den nya läroplanen? 

Lärarna anser att kostundervisningens inkludering i ämnet idrott och hälsa är någonting 

väldigt bra och positivt att ta med då förklaringen var att ämnet faktiskt heter idrott och hälsa 

och därför bör kosten finnas med som en del av hälsoaspekten. Dock ansåg vissa av lärarna att 

själva implementeringen av den nya läroplanen har medfört att man får mer jobba att göra på 

en mer begränsad tid. Ansvaret och tidspressen ökar samtidigt som tiden till förfogande är den 

samma. Detta medförde att lärarna kände att de inte hann med allt som de skulle vilja ta upp, 

förändringen som alla lärarna var överrens om att de skulle vilja genomföra var att utöka tiden 

för ämnet idrott och hälsa för att då både hinna få med alla de teoretiska aspekterna samtidigt 

som man skulle hinna ge eleverna den viktiga tiden för fysisk aktivitet och rörelse.  

 

3. Vad har skolan gjort för att utbilda sina anställda lärare i idrott och hälsa inom kost nu 

när det finns med som ett krav i den nya läroplanen att lära ut?  

När det gäller fortbildning och stöd från den lokala verksamheten hävdar alla lärarna att 

de har fått stöd och förtroende ifrån rektor och skolledningen till fortbildning men att de 

inte tagit chansen och genomfört vidareutbildning. Tidsbrist uppges som den största 

anledningen till varför de inte genomfört fortbildning men intresset för att lära sig mer och 

bli bättre finns hos lärarna. Idrottslärarna  anser att sin egen kunskapsnivå för att bedriva 

undervisning inom kost är bristfällig och skulle behöva förbättras, meddans rektorerna 

anser att deras personal redan har väldigt goda kunskaper inom ämnet. Detta problem i 

kommunikationen mellan rektor och idrottslärare kan på lång sikt leda till att 

kunskapsnivån hos idrottslärarna sjunker då de inte väljer att ta möjligheten att 

vidareutbilda sig inom ämnet när de får chansen. När rektorn i sin tur redan anser att 

idrottslärarnas kunskapsnivå redan är tillräcklig kan det leda till att initiativet till 

vidareutbildning kommer att minska och på så vis kan lärarnas redan svaga 

initiativtagande till fortbildning minska ännu mer och rent utebli.  

 

Jag anser att denna studie har varit väldigt lärorik och en bra erfarenhet inför min fortsatta 

karriär som idrottslärare. Intervjupersonerna synliggör utmaningarna i förändrade ramfaktorer 
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som verksamheten och enskilda individer sedan har att förhålla sig till. Att då redan från 

början vara förberedd och insatt i vad som krävs av mig som lärare och hur jag ska lägga upp 

mitt arbete för att på bästa möjliga sätt kunna vidareutbilda mig inom mitt ämne kommer vara 

av stor vikt. Att vara lärare idag är inte detsamma som att vara lärare för tjugo år sedan, nya 

riktlinjer, mer strukturerad undervisning utifrån bestämda mål och ett helt nytt betygssystem 

gör att dagens lärare har ett väldigt stort ansvar och förväntas hinna med väldigt mycket under 

sin arbetstid. Alla av de intervjuade lärarna beskrev att de kände någon form av tidspress 

under sitt arbete, kanske inte så konstigt med tanke på att idrottslärarens roll blir mer och mer 

teoretisk inriktad i detta exempel med t ex kostundervisning som ska ingå. Den tid som annars 

har varit till förfogande där fysisk aktivitet och rörelse har ingått har ni även utformats för att 

bli ett bildningsämne där kostundervisning och teori kring träning och dess effekter ska ingå. 

 

I slutändan tror jag ändå att vi är på väg åt rätt håll, i den riktning där vi som idrottslärare kan 

förmedla den viktigaste och mest värdefulla informationen till våra elever utan att behöva 

missa någonting. Det viktigaste är att vi kan ge dem en inblick i vilka effekter det får att leva 

efter vissa livsstilar. Att ohälsosam kost och lite fysisk aktivitet leder till försämrade 

förutsättningar längre fram i livet och att hälsosamkost och fysisk aktivitet kan vara ett 

hjälpmedel för att kunna klara sig bättre i livet. Det anser jag är det viktigaste vi som 

idrottslärare kan, bör och ska förmedla.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

För att kunna avgöra tillförlitlighet med detta arbete måste man först se till den typ av 

kategorisering som arbetet tillhör. Intervjuerna utgör grunden till arbetet är genomförda med 

två rektorer och fyra idrottslärare. Med tanke på att det då endast var sex stycken personer 

som tackade ja till intervjuerna och deltog så tvingades jag att göra en kvalitativ studie och 

lägga mer fokus på att hitta en djup i varje intervju. Självklart skulle man kunna ha gjort fler 

intervjuer för att stärka validiteten av de resultat som framkommit eller för att se tydligare 

skillnader. Men med tanke på den tid som fanns till förfogande och att det var väldigt få som 

ville ställa upp på intervju så blev det begränsat. Bryman (2011) hävdar att: 

”Kritik som ofta riktas mot kvalitativa studier är att resultatet är svårt att generalisera och att 

det är svårt för andra forskare att replikera en kvalitativ undersökning”  (Bryman 2011, s. 

369)  

Att genomföra en exakt likadan studie blir svårt i och med att det arbetet utgår ifrån är vad 

lärarna och rektorerna valt att dela med sig av under intervjuerna. Att replikera denna 

undersökning kräver först och främst att man använder samma individer i intervjuerna 

samtidigt som studien genomförs efter samma förutsättningar med tanke på urvalsgrupp och 

frågeställningar.  

 

Frågorna som användes i intervjun till lärarna och rektorerna anser jag täcker av de delar som 

var väsentliga för arbete. Det fanns även frågor som i efterhand under bearbetningen av 

materialet valts bort som oväsentliga eftersom de inte stödjer studien eller resultatet. Dock har 

dessa frågor varit till hjälp för att kunna följa en röd tråd genom intervjuerna för att på så sätt 
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få lärarna att öppna upp sig mer och utveckla sina tankar och reflektioner kring ämnet. 

Intervjufrågorna finns bifogade som bilaga 3 och 4. 

 

 

4.7  Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Men tanke på att kostundervisning och den nya läroplanen Lgr 11 enbart är ett år gamla så 

känns det ännu för tidigt för att kunna avgöra hur framtiden kommer att se ut. Lärarna är just 

nu i den fas då materialet som man ska använda i den praktiska undervisningen fortfarande är 

tas fram och utformas. Det man kan göra att är att fortsätta studera åsikterna kring 

kostundervisning och den nya läroplanen och dess kommande effekter. Men det är fortfarande 

för tidigt i utveckling för att kunna ge konkreta förslag på förbättringar eller tillämpning. 

Detta på grund av att allt arbete kring den nya läroplanen och dess effekter fortfarande inte är 

helt färdigställt och det är omöjligt att avgöra om undervisningen, tillvägagångssättet och 

materialet kommer att se likadant ut idag som det gör om ett års tid. 

 

Förslag för att kunna fortsätta bedriva forskning inom detta ämne skulle kunna vara att i nästa 

steg göra intervjuer med eleverna för att låta dem beskriva sina åsikter kring kost och 

kostundervisning. Eleverna skulle kunna få möjligheten att ge sina synpunkter på vad som bör 

finnas med inom kostundervisningen och vad de själva anser är relevant att lära sig samt hur 

man skulle kunna genomföra betygsgraderingen.  

 

Skolinspektionen har uppmärksammat lärarnas utvecklingsbana och utvecklat punkter som 

varje ämneslärare bör fördjupa sig i och fokusera på för att kunna förbättra sin egen roll som 

lärare, i det här fallet Idrott och hälsa. Under en kvalitetsgranskning som genomförts av 

skolinspektionen kom dessa punkter bland annat fram som lärarna bör fördjupa sina 

kunskaper inom: ”flera sätt att omsätta läroplanen och kursplanens innehåll i 

undervisningen, få tillgång till mer ämnesinriktad kompetensutveckling och att i större 

utsträckning anpassa undervisningen till elevernas erfarenheter och tänkande.” 

(http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-

kvalitetsgranskningar/Idrott-och-halsa/Utvecklingsomraden-idrott-och-halsa/ 2012-12-8) 

 

Kostundervisning är någonting som har kommit in i den nya läroplanen som ett komplement 

till någonting som tidigare inte har funnits med. Därför tror jag att det är här för att stanna så 

därför är det viktigt att hela tiden fortsätta att studera dess utveckling vidare för att på ett 

bättre och bättre sätt kunna urskilja vad som behövs i form av material och tillvägagångssätt. 

Det man inte får glömma som lärare är att alla elever är olika individer och att alla individer 

kräver olika mycket tid och uppmärksamhet för att kunna utvecklas och lära sig. Därför måste 

man hela tiden finna nya vägar för att kunna hitta ett så pass bra och effektivt sätt som möjligt 

att nå ut till eleverna när det gäller undervisning inom kost.  

 

Konkreta förslag på vad som bör göras för att kunna möjliggöra denna fortsatta utveckling är 

följande: 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Idrott-och-halsa/Utvecklingsomraden-idrott-och-halsa/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Idrott-och-halsa/Utvecklingsomraden-idrott-och-halsa/
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1. Låt inte lärarna själva få välja om de vill vidareutbilda sig inom sitt ämne när det till 

kommer nya delar i det centrala innehållet som kosten i det här fallet. Varje lärare bör 

då vara skyldig att åka på vidareutbildning för att försäkra sig om att man har den 

kunskap som krävs för att kunna undervisa inom de delar och moment som ingår 

under varje ämne.  

2. Årliga uppdateringskonferenser för idrottslärare i varje kommun där man tillsammans 

kan diskutera innehållet för kommande läsår så att man försäkrar sig om att man utgår 

ifrån samma grundtanke och arbetssätt.  

3. Årliga uppdateringar i form av videofilmer och kompendier med den senaste 

informationen om vad som gäller samt nya arbetssätt och metoder för att undervisa 

inom kost.  
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7. Tabell- och figurförteckning 
 

Figur 1 - Kursplaner Lpo 94 och Lgr 11    

Skolverkets hemsida, Kursplaner och betyg, 

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg 2012-09-05 

 

Figur 2 - Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk Forskning i Sverige 1999 årg 4 nr 1 s 93–109. 

Lindbland, Linde, Naeslund 1999, s 6 

 

Figur 3 - Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk Forskning i Sverige 1999 årg 4 nr 1 s 93–109. 

Lindbland, Linde, Naeslund 1999, s 6 
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7. BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 – Informationsmail till idrottslärarna 

Hejsan! hoppas att allting bara är bra med er på ****skolan och att ni kommit igång med det 

nya läsåret! 

 

Just nu skriver jag mitt examensarbete inom Idrott och Hälsa och har i det valt att göra några 

intervjuer på olika högstadier runt om i länet. 

Min fråga är om jag skulle få möjligheten att komma till dig och få genomföra en av dessa 

intervjuer? 

Anledningen till att jag väldigt gärna skulle vilja komma till er på ****skolan och genomföra 

detta är för att jag har varit ute på er skola tidigare och känner att jag fått en bra översiktsbild 

över hur skolan fungerar i form av organisation och arbetsmiljö. 

 

Mitt arbete handlar om Kostundervisning inom ämnet idrott och hälsa med inriktning mot de 

nya och gamla läroplanerna. 

Intervjuerna kommer att ta ca 20-30 minuter och är självklart konfidentiella så allt du säger 

kommer vara anonymt. 

Frågorna är gällande hur de olika typerna av undervisning bedrivs samt väldigt stor vikt på 

vad just du anser om ämnet kostundervisning som en del av Idrott och Hälsa både för skolan 

och ämnet som helhet. 

 

7.2 Bilaga 2 – Inforamtionsmail till rektorerna 

Hej! hoppas att allting bara är bra med er på **** skolan och att ni kommit igång med det nya 

läsåret! 

 

Just nu skriver jag mitt examensarbete inom Idrott och Hälsa och har i det valt att göra några 

intervjuer på olika högstadier runt om i länet. 

Min fråga är om jag skulle få möjligheten att komma till er och få genomföra några av dessa 

intervjuer? 

 

Mitt arbete handlar om Kostundervisning inom ämnet idrott och hälsa med inriktning mot de 

nya och gamla läroplanerna. 

Intervjuerna kommer att ta ca 20-30 minuter och är självklart konfidentiella så allt du säger 

kommer vara anonymt. 

Frågorna är gällande hur de olika typerna av undervisning bedrivs samt väldigt stor vikt på 

vad just du anser om ämnet kostundervisning som en del av Idrott och Hälsa både för skolan 

och för ämnet som helhet. 

 

 

Hoppas att det går att ordna! Tills vidare önskar jag en fortsatt god fortsättning. 

 

mvh / Joel W 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor Idrottslärare 

1. Hur ser tidschemat ut för lärare idag vad gällande att få med allt som står i 

planeringen? 

2. Hur skulle du vilja att det såg ut? 

3. Hur har införandet av den nya läroplanen Lgr 11 ändrat ditt sätt att arbeta? 

4. Vad anser du har varit de största förändringarna i ditt sätt att arbeta i jämförelse med 

hur du arbetade tidigare med Lpo 94? 

5. I den nya läroplanen så är innehållt centralt dvs. att det numera inte är öppet för 

tolkning utan ska följas till punkt. Hur upplever du det? 

6. En av de punkterna i läroplanen som tidigare varit öppen för tolkning ska numera ingå 

som en del av undervisningen är kost. Vad anser du om det? 

7. Hur har ni valt att arbeta med kostundervisning? 

- Hur ser lektionsupplägget ut? 

- Vilket material jobbar ni med? 

- Hur ser ni till att eleverna uppnår kunskapsmålen och vad är dem? 

8. Vad anser du om införandet av kostundervisning? 

9. Hur skulle du beskriva din kunskapsnivå gällande att undervisa inom kost? 

10. Vilket stöd har du fått ifrån skolan i form av fortbildning gällande den nya läroplanen? 

11. Hur upplevde du informationen gällande undervisning inom kost? 

12. Känner du att du fått tillräckligt mycket stöd ifrån den lokala verksamheten vad det 

gäller fortbildning inom ditt undervisningsämne som i det här fallet är idrott och 

hälsa?  

- På vilket sätt?  

- Vilket typ av stöd har du fått / inte fått? 

13.  Slutligen, vad skulle du vilja förändra inom ditt ämne tills nästa läroplan kommer ut? 

 

7.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor Rektor 

1. Hur arbetar just den är skolan kring ämnet idrott och hälsa som helhet? 

2. Hur känner du som rektor att införandet av den nya läroplanen har påverkat ditt sätt att 

arbeta? 

3. Dina kollegor dvs. lärarnas sätt att arbeta? 

4. Innehållet i den nya läroplanen är numera centralt dvs. att det inte längre är öppet för 

tolkningar utan ska följas till punkt. Vad anser du om det? 

5. Hur upplevde du skiftet av läroplanerna ifrån Lpo 94 till Lgr 11 i rollen som rektor? 

6. Vad har skolan gjort för att fortbilda personalen sen införandet av den nya läroplanen 

Lgr 11? 

7. Kost är en av de punkterna som numera ska ingå som ett moment i undervisningen för 

lärare inom idrott och hälsa. Vad anser du om att inkludera kost som en del av 

undervisningen?  Inom Idrott? 

8. Hur tror du att dina idrottslärares kunskapsnivå är gällande undervisningen inom kost? 
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9. Kost är en av de punkter som numera ingår i undervisningen för lärare i idrott och 

hälsa, vad har de getts för möjligheter till fortbildning inom detta område? 

10. På vilket sätt har man arbetat för att etablera den nya läroplanen? 

11. Vad har man gjort specifikt för lärare i idrott och hälsa? 

12. Hur upplever du kontakten mellan skolverket och er för att underlätta införandet av 

den nya läroplanen Lgr 11? 

13. Slutligen, vad skulle du vilja förändra tills nästa läroplan ges ut? Inom idrott? 

 


