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Sammanfattning 
Tidigare forskning innefattar sällan undervisning om kost och näringslära samt hur detta 

påverkar elevernas kostvanor. Kursbeskrivningen för ämnet idrott och hälsa innefattar 

begreppet hälsa, där kost och näringslära inkluderas (Skolverket, 2011). Tidigare forskning 

visar också på samband mellan utbildningsgrad och bra kosthållning (Becker, 2007). 

 

Studien syftar till att undersöka på vilket sätt undervisningen om kost bedrivs i ämnet idrott & 

hälsa. Vidare har studien för avsikt att undersöka hur eleverna tillämpar erhållna kunskaper. 

 

Syftet besvaras med hjälp av webbenkäter. Populationen bestod av 2 klasser på gymnasiet och 

6 undervisande lärare i idrott och hälsa. Resultatet visar att samtliga lärare i idrott och hälsa 

bedrev undervisning i kost och näringslära. Dock angav 32 % av gymnasieeleverna att de inte 

erhållit någon undervisning i kost och näringslära, men 50 % av gymnasieeleverna ansåg att 

undervisning om kost och näringslära var viktigt. Lärarna instämmer i varierande grad att 

deras undervisning påverkar gymnasieeleverna, vilket stämmer med gymnasieelevernas syn, 

där 38 % instämmer delvis att undervisningen påverkar deras kostvanor. 

 

Nyckelord: Kost, näringslära, undervisning, hälsa, skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Förord 

Gymnasieskolan är en plats där eleverna skall inhämta kunskap som hjälper dem genom hela 

livet. Idrott och hälsa är ett ämne som innefattar flertalet parametrar som berör hälsa, 

däribland kost (Skolverket, 2011). Då vi båda är mycket intresserade av kost och hälsa föll sig 

ämnesområdet naturligt.  

Vi vill tacka lärarna och samtliga elevers för deras tid och engagemang som möjliggjort vår 

studie. Vi vill också tacka våra handledare Jan-Olof Johansson och Lars Kristén för kloka råd, 

kommentarer och diskussioner under skrivprocessen  
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1. Inledning  
 

Hälsa är ett ständigt aktuellt begrepp som förekommer i en rad olika sammanhang i vårt dagliga 

liv, i media, på arbetsplatser, i samhällsdiskursen och i gymnasieskolan. Begreppet hälsa är 

mångtydigt och har således många definitioner vilket Jacobsson Thedin (2004) framhäver som 

ett problem i skolan samt vid skolundervisning. I såväl läroplan som ämnesplan (Skolverket, 

2011)förekommer begreppet hälsa, där kost innefattas. Problemområdet som ligger till grund för 

denna studie är sambandet mellan elevers kostvanor och undervisningen som bedrivs om kost 

och näringslära i gymnasieskolan. I tidigare forskning nämns sällan kopplingen mellan 

undervisning i kost och näringslära och gymnasieelevernas tillämpning av kunskaper, det vill 

säga gymnasieelevernas kostvanor. Winroth & Rydqvist (2008) definierar hälsa utifrån ett 

holistiskt perspektiv där kost är en del av den upplevda hälsan. Becker (2007) visar i sin 

undersökning att kosthållningen generellt sett är sämre hos personer med låg utbildning, därför 

betonar Beckers vikten av att upplysa om livsmedelsverkets näringsrekommendationer.  

 

Undervisning om kost och hälsa skapar ett kunskapsinhämtande som bidrar till livslångt lärande 

och därmed förutsättningar för god hälsa (Skolverket, 2011). Gymnasieeleverna skapar 

kostvanor som står i direkt relation till deras hälsa och då skolan upptar en stor del av 

gymnasieelevernas vakna timmar menar Bremberg (2004) att skolan spelar en viktig roll i 

skapandet av dessa vanor. En pågående diskussion är om idrott och hälsa undervisningen ges 

tillräckligt med tid i gymnasieskolan, Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) menar att fler 

timmar behövs för en möjlighet att påverka barn och unga.  

 

Studien omfattade två gymnasieklasser tillhörande ett naturvetenskapligt program årskurs 1, 

tillsammans med samtliga undervisande lärare i idrott och hälsa Studien syftar till att undersöka 

gymnasielevers kostvanor i relation till undervisningen om kost i ämnet idrott och hälsa. 

Webbenkäterna undersökte även lärarnas perspektiv och uppfattningar kring undervisningen om 

kost och hälsa.  
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2. Syfte och frågeställning 
 

Tidigare forskning pekar på att elever i grundskolan är väl medvetna om hur de bör komponera 

en nyttig lunchbox (Dresler-Hawke, Whitehead, Parker, 2011). I läroplanen för svenska 

gymnasieskolan står hälsobegreppet med, där kost innefattas (Skolverket, 2012). Tidigare 

forskning visar dock inte relationen mellan undervisning i kost/näringslära och 

gymnasieelevernas kostvanor. Studien är därför inriktad på att undersöka gymnasielevers 

kostvanor i relation till undervisningen om kost i ämnet idrott och hälsa. 

 

2.1 Studiens syfte 

Studien syftar till att undersöka gymnasielevers kostvanor i relation till undervisningen om kost i 

ämnet idrott och hälsa.  

 

2.1.1 Förtydligande av frågeställningen  

 Hur tillämpar svenska gymnasielärare undervisningen av kost och hälsa i förhållande till 

Skolverkets rekommendationer? 

 Hur tillämpas kunskap och förståelse av kostundervisningen av dessa gymnasieelever?  
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3. Teoretisk inramning  
 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom problemområdet som ligger till grund för 

utformandet av frågor i den empiriska undersökningen. I den tidigare forskning som behandlas 

nedan, presenteras begreppet hälsa, kostråd och rekommendationer och faktorer som påverkar 

val av kost. Områden som kost och hälsans roll i skolan samt dess syfte och mål kommer 

presenteras nedan.  

 

3.1 Hälsa  

Hälsa är inget entydigt begrepp som precist går att definiera (Jakobsson, 2004). Kost innefattas i 

det vidare begreppet hälsa.  Winroth och Rydqvist (2008) menar att människan bör ses ur ett 

holistiskt perspektiv, hälsokorset kan användas som en illustrerande modell. Hälsokorset (se 

figur 1) definierar hälsa som kroppsligt och upplevd hälsa, vilket innebär att människan 

exempelvis kan vara sjuk och ändå må bra eller vara kroppsligt frisk och må dåligt.  Ordet hälsa 

är komplext och innefattar flera dimensioner så som psykiska, fysiska, sociala och existentiella.  

 

Figur 1 - Hälsokorset (Folkhälsoinstitutet, 2012) 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa enligt följande citat från 1948;  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not  

merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2012b) 

 

 



 

 
4 

 
 

I boken Hälsa & hälsopromotion har Winroth och Rydqvist (2008) skapat en egen definition där 

de kombinerat flera olika perspektiv; 

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav 

– och för att kunna förverkliga personliga mål” (s. 18) 

Definitionen av hälsa som Winroth et al. (2008) gjort utgör utgångspunkt och bas i vår studie. 

Hälsobegreppet i skolan innebär att undervisningen skall behandla områden som 

träningsmetoder, kost, rörelseaktiviteter som bidrar till att eleverna erhåller kunskaper om, i och 

genom fysisk aktivitet. Hälsobegreppet bör förstås ur ett individ- såväl ur ett folkhälsoperspektiv 

för att erhålla en fullständig bild med flera involverande perspektiv och parametrar (Skolverket, 

2011b).  

 

3.2 Kostråd och rekommendationer  

Kost innefattar de livsmedel som människor äter dagligen för att täcka vårt individuella 

energibehov (Nationalencyklopedin, 2012a). Livsmedelsverkets (2012a) riktlinjer gällande 

hälsosam kost innefattar ett dagligt intag av frukt och grönt på 500 gram, fisk 3gånger per vecka, 

prioritera nyckelhålsmärkta produkter samt fullkornsprodukter. Rekommendationer ges även 

gällande ett minskat intag av socker, salt och mättat fett. Livsmedelsverkets (2012a) förespråkar 

3 huvudmål tillsammans med kompletterande mellanmål för en sund kosthållning. Ovanstående 

kostrekommendationer ligger till grund för författarnas studie.  

 

Rapporter som vittnar om överviktiga barn tillsammans med ett allt sämre hälsotillstånd har 

blivit vanligare under senare år.  Orsaker som beaktas är ökad inaktivitet och allt sämre 

kostvanor (Engström, 2004). Läkare, sjuksköterskor och dietister poängterar att det minst sagt är 

en komplex uppgift att ge kostråd.  Kostråden kan komma att spela en betydande roll beroende 

på vad syfte och mål är med dessa. Kost är ett ämne som är nära associerat med emotioner så 

som tillfredställelse, njutning, straff, belöning och skuld. Råden som ges av sakkunniga är sällan 

entydiga, sakliga och allmänna utan snarare komplexa och individuella(Johansson, 2010). Mat 

spelar en betydande roll i vårt dagliga liv och påverkar vår förmåga till att prestera ur ett 

kortsiktigt såväl som långsiktigt perspektiv. 
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 Kost som består av högt fiberinnehåll, långsamma kolhydrater, frukt och grönsaker kan minska 

människans risk att drabbas av ohälsa (Livsmedelsverket, 2012a). Trender i samhället påvisar en 

ökning av övervikt bland både vuxna och barn, övervikten leder till en ökad risk att drabbas utav 

hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2 samt olika typer av cancersjukdomar (Livsmedelsverket, 

2012a)(WHO, 2012c).  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) fanns år 2008 1,4 miljarder överviktiga vuxna, där 500 

miljoner klassades som feta i världen (WHO, 2012). WHO (2012a) beräknade att i enbart den 

Europeiska regionen var 20 % av alla barn överviktiga, där 30 % utav dessa klassificeras som 

feta. WHO (2009) listade ledande risker för en förtidig död där inkomstgrupper kategoriserades, 

i samtliga inkomstkategorier förekom riskfaktorer som högt blodglukos, fysisk inaktivitet samt 

fetma och övervikt.  

 

Det är av stor betydelse att förstå hur människor fattar beslut gällande kost och vad som styr 

hälsosamma beteenden, vilket kan bidra till att skapa meningsfull undervisning för eleverna 

(Stanner, 2004).  Stanner (2004) argumenterar för vikten av en bra kosthållning under 

tonårsperioden då tillväxt samt fysiologiska förändringar sker, vilket kräver energi. Bevisen är 

nu kända menar Stanner (2004) för att dålig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet kan ge 

långvariga och livslånga konsekvenser. I en undersökning som innefattade engelska barn och 

ungdomar i åldern 4-18år med intentionen att undersöka deras vanor gällande kost, nutrition och 

näringsmässiga status, konstaterades att livsmedel som var vanligt förekommande var vitt bröd, 

saltade snacks, choklad konfektyr, chips, kakor samt potatis som var tillagad på olika sätt 

(Smithers, Gregory, Bates, Prentice, Jackson, Wenlock, 2000).  Den vanligast förekommande 

dryck var kolsyrade läskedrycker, 75 % föredrog den sockersötade varianten. I genomsnitt intogs 

endast 50 % av det rekommenderade dagliga intaget av frukt och grönsaker (ibid., 2000). 

Preferenser och vanor gällande kost skapas tidigt hos små barn. Studier har visat att 50- 60% av 

barn i 3-4 års ålder redan utvecklat preferens för mat med söt smak samt mat som kändes igen 

från ett tidigare tillfälle (Cooke, 2007). 

 

Svenska livsmedelsverkets kostrekommendationer (2012b) syftar till att ligga till grund för 

kostplanering och rekommendationerna avser en genomsnittlig kost för en vecka. En 

sammanställning gjord utav Koivisto-Hursti, Ohlander, Björck, Edberg, Lantz (2007) poängteras 

skolans möjlighet till att främja och motivera eleverna till en hälsosam livsstil, då flertalet av 
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deras måltider sker i skolan.  En enkätundersökning som livsmedelsverket genomförde under två 

veckor 2005 samt 2006 påvisade att det var en förhållandevis liten andel som följde svenska 

livsmedelsrekommendationerna. Frågorna som ingick i undersökningen berörde 

konsumtionsfrekvensen för specifikt utvalda livsmedel däribland godis och grovt bröd. Endast 

10 % av de tillfrågade uppnådde den rekommenderade kvoten om att äta frukt och grönsaker fem 

gånger per dag samt att äta fisk som huvudrätt minst tre gånger per vecka. Trettio procent av de 

tillfrågade uppgav att de intog produkter med högt innehåll av socker och fett.  

 

Samband har bekräftats mellan utbildningsgrad och val av livsmedel. Produkter med högt 

sockerinnehåll samt mindre intag av frukt och grönt tenderade att vara mer vanligt bland 

lågutbildade personer. Slutsatsen av undersökningen var att mer fokus bör riktas mot att upplysa 

om livsmedelverkets kostråd för att befolkningen ska öka sitt intag av exempelvis grönsaker och 

nyckelhålsmärkta produkter samt minska konsumtionen av socker och feta produkter. 

Befolkningsgrupper som bör prioriteras är därför de med lägre utbildningsgrad samt yngre 

personer (Becker, 2007).    

 

3.3 Tillgänglighet påverkar val av kost  

Koivisto-Hursti et al. (2007) påpekar att majoriteten av kafeterior i svenska skolor erbjuder 

livsmedel som innehåller en hög andel av fett och/eller socker. Baserat på elevernas energibehov 

per dag är utrymmet för energitäta mellanmål små. Vidare menar författarna att det är en styrka 

om skolorna alternativt kommunen utarbetar gemensamma riktlinjer för vad som bör serveras i 

skolornas kafeteria. Utbudet bör baseras på nyckelhålsmärkta produkter, tillsammans med en 

utökad andel frukt och grönsaker. Prelli uppmärksammar i avhandlingen Promoting dietary 

change (2010) att förändringar av elevers kostvanor tenderar att ske i större utsträckning om 

omgivande personer gör samma kostförändring.  

 

I livsmedelsverkets (2012c) undersökning Riksmaten 2010-11 visar resultatet att den yngsta 

åldersgruppen (18-30år) är de som uppvisar de mest bristfällig matvanorna, vilket innebär en 

kost innehållande en låg halt av fullkorn, fiber, grönsaker samt en hög andel mättat fett och 

tillsatt socker. Unga kvinnor uppvisade sämst näringsstatus, därför anses de vara en särskilt 

viktig grupp ur ett folkhälsoperspektiv, med tanke på framtida graviditeter. Rapporten 

uppmärksammade att omkring 15 % av energiintaget kommer från näringsfattiga produkter som 
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läsk, godis och kakor. Rapportens resultat bekräftas av Pich, Ballester, Thomàs, Canals, Tur 

(2010) där tre av fyra tillfrågade uppgav att mellanmålet bestod av näringsfattiga produkter som 

var lättillgängliga och återfanns i tilltalande förpackningar i butikerna.  

Frukt och grönsakskonsumtionen anses ha ökat något, dock är det endast 17 % som uppgav att 

de äter den rekommenderade mängden som är 500 gram per dag (Amcoff, Edberg, Enghardt 

Barbieri, Lindroos, Nälsén, Pearson, Warensjö Lemming, 2012). 

 

Dresler-Hawke, Whitehead, Parker (2011) styrker den bristande konsumtionen av frukt och 

grönsaker även finns på grundskolan. Resultatet som presenteras av författarnas studie påvisar att 

grundskoleeleverna är väl medvetna om hur de bör komponera en hälsosam lunchlåda.  Eleverna 

omsatte dock sällan sina teoretiska kunskaper om hälsa i praktiken. Walton, Waiti, Signal, 

Thomson (2010) menar att en effektiv åtgärd är att förbättra miljön där eleverna intar sin 

skolmat. Förbättringar kan tänkas förändra elevernas kost vilket i sin tur leder till en sundare 

kosthållning och främjandet av en positiv hälsoutveckling. Förändringar bör ske successivt 

tillsammans med sakkunniga inom området.  Ekonomiska faktorer, geografisk placering och 

vilja till förändring hos skolor har en viktig påverkansgrad på eleverna. Det är därför 

betydelsefullt att se till varje enskild skolas möjlighet till förändring.   

 

3.4 Hälsan som påverkansfaktor vid val av kost 

Parinder (2012) skriver i sin avhandling att ungdomars val av kost påverkas av olika aspekter 

exempelvis etik, smak, ekonomi, hälsa, sociala relationer och kunskap. Ungdomarna som deltog 

i studien var enligt Parinder medvetna om kostens betydelse för deras egen hälsa. Författaren 

bekräftar i sin studie att flertalet ungdomar uppfattar den rådande hälsodiskursen som att äta 

hälsosam mat och kombinera detta med fysisk aktivitet. Vidare skriver författaren att 

ungdomarnas syn på vad som är hälsosamma matval handlade om vilken kost som valdes samt 

tiderna för de olika måltiderna.  Flertalet av ungdomarna hade angivit att äta hälsosamt kunde 

sammanfattas genom att äta frukt, grönsaker samt frukost, regelbundna, varierande och oftast 

varma huvudmåltider och vid behov även något mellanmål (Parinder, 2012).  
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Majoriteten av ungdomarna i undersökningen ansåg även att det är hälsosamt att dra ner på 

socker och fett. Normen för hälsosam mat hos ungdomarna innefattade även en minskand mängd 

kolhydrater i måltiderna. Ungdomar som medverkade i studien ansåg i stor utsträckning att hälsa, 

mat samt den fysiska aktiviteten starkt sammanflätade med varandra (Parinder, 2012).  

 

3.5 Kost och hälsans roll i skolan – vad säger läroplanen? 

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap samt att skapa förutsättningar för elever 

att inhämta och vidare utveckla kunskaper. Detta skall ligga till grund för ett samhällsliv där 

värden, kunskaper och färdigheter har erbjudits genom skolgången. Gymnasieskolan ska genom 

studier stimulera det livslånga lärandet, där eleverna uppmanas till nytänkande, kreativitet samt 

ge eleverna möjlighet att undersöka sina idéer (Skolverket, 2011b). Skolverket (2011b) menar att 

kunskaper och färdigheter om rörelseaktiviteter tillsammans med kunskap om hur 

livsstilsfaktorer så som kost påverkar hälsan är nödvändiga för att kunna ta ansvar för den 

personliga hälsan. 

Undervisningen skall stimulera och gynna kunskapsutveckling, där eleverna tillåts använda 

reflektion och erfarenhet för att se samband, någon som kommer att gynna den personliga 

utvecklingen och ställningstagandet. Kunskap medför att elevernas tro på sig själva stärks, vilket 

bidrar till en stark och positiv utveckling (Skolverket, 2011).  I Skolverkets Läroplan (2011) 

betonas följande punkter som skolan har skyldighet att belysa i undervisningen: 

 Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (s. 5) 

För att eleven skall ges möjlighet att: 

 Ha kunskaper om förutsättningar för en god hälsa (s. 9) 

 Ha förmåga att granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. (s. 10) 

 

Undervisningen idrott och hälsa ska ge gymnasieelevernas möjlighet att utveckla:  

 […] hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att 

människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. (s. 83) 
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Undervisningen ska innehålla följande;  

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa (s, 84). 

 Kosthållning […] betydelse för hälsa och prestation (s, 85) 

 

I Skolverkets Kommentars material (2011b) till Läroplanerna 2011 (Lpo 11) understrycks att 

undervisningen i idrott och hälsa ska utveckla kunskaper om  […]hur man kan påverka sin hälsa 

genom hela livet (Skolverket, 2011b, s.7).  Intentionen är att ge eleverna möjligheter att genom 

erfarenhet, skapa sig kunskap om hur olika komponenter exempelvis kost påverkar hälsan. 

Utveckling av ett kritiskt förhållningssätt är viktigt då elevernas reflektioner ger värdefull 

kunskap, där slutsatserna kan leda till en långsiktig livsstilmedvetenhet.  

 

Elever uttryckte i Skolverkets (2005) undersökning NU 03 att idrott och hälsa undervisningen 

ofta erbjuder möjlighet att testa nya aktiviteter, dock påpekades avsaknaden av 

kunskapsutveckling. Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) menar att de få timmarna som 

lärarna i idrott & hälsa har till förfogande inte är tillräckligt för att påverka eleverna till en mer 

aktiv livsstil. Två separata uppfattningar har under senare år uppkommit gällande syftet av idrott 

och hälsa, det första innefattar en undervisning som är hälsoorienterad där fokus riktas mot hälsa. 

Eleverna förväntas delta aktivt och svettas där målet är att erhålla kroppserfarenheter, 

komponenterna bildar en naturlig koppling mellan psykisk och fysisk hälsa. Det andra 

perspektivet belyser upplevelsen av idrotten, där egenvärdet är det väsentliga inte huruvida 

lärarna förebygger ohälsa. För att kunna stärka elevernas självförtroende är det av betydelse att 

undervisningen innehåller meningsfull kunskap som fångar elevernas intresse och bidrar till 

välgrundade framtida hälsoval.   Rowe, Stewart och Somerset (2010) understryker vikten av att 

hela skolan arbetar mot ett gemensamt mål, för att uppnå effektiv måluppfyllelse. I deras studie 

påvisas även hur tillgänglighet och tillgång av näringsriktig mat kan implementeras i skolan, en 

övergripande förändring i skolmiljön kan därför positivt främja elevers matvanor.  

 

Jakobsson Thedin (2004) belyser att hälsobegreppet i skolan inte har en klar definition. Lärare 

som tillfrågades om hälsans betydelse och tillämpning i idrott och hälsa undervisningen gav ofta 

diffusa och ovissa svar. Flera lärare refererar dessutom hälsa till undervisning som sker teoretiskt 

och stillasittande. 
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 Jakobsson Thedins (2004) artikel beskriver att hälsa ofta framställs utifrån en fysiologisk vinkel, 

där syftet är att förbättra kroppsliga förmågor så som kondition och muskelstyrka. Utrymmet att 

diskutera olika aspekter och parametrar som kan inverka på hälsa så som kost, sömn och droger 

blir därför begränsad. Jakobsson Thedin (2004) beskriver även uppfattningar om att hälsa är 

något som innefattar stretching eller vila, nära förknippat med friluftsdagar eller något som ska 

sammankopplas med ämnen som biologi eller naturkunskap. Uppfattningar som dominerar i 

undervisningen är den fysiologiska och medicinska, där kroppen ska användas och där varje 

enskild individ har ansvar för ”sin hälsa”.  

 

Elevers uppfattning om vad som är hälsosam- och balanserad kost är inte någonting som är 

självklart och entydigt (ibid., 2004). Thomas (2005) uttrycker en viss oro över detta, då 

populationen som låg till grund för studien, var de som besatt högst utbildning inom biologi på 

skolan. Författaren ställer sig frågande till om elever uppfattar hälso- och näringslära 

undervisningen på likvärdigt sätt. Skillnad fanns mellan killar och tjejers svar, killar ansåg att 

vara hälsosam innebar frånvaro av sjukdom och kunna använda kroppen på ett tillfredställande 

sätt, meden tjejerna ansåg att det innebar att träna tillräckligt och äta balanserad kost.  En 

uppfattning fanns även om att eleverna tillämpade sina kunskaper på ett tillfredställande sätt 

inför examinationer i skolan. Svårigheterna uppstod senare då eleverna praktiskt skulle tillämpa 

dessa kunskaper i det vardagliga livet. Johansson (2010) betonar vikten av att personer i 

elevernas omgivning, exempelvis lärare, agerar företrädare och lever som de lär ut för att sända 

rätt signaler till eleverna.  

 

Det primära i teorin är att en beteendeförändring föregår inställning och kunskaper. 

Beteendeförändringen är alltså det som anses ge störst och varaktig förändring inom hälso- och 

kostundervisningen. Bremberg (2004) hänvisar hälsoarbetet till modellen: 

 

Figur 2 - Definition av health education  (Bremberg, 2004 s. 102) 

 

I dagsläget finns inget enskilt ämne i skolundervisningen som behandlar hälsa eller hälsokunskap 

varken i Sverige eller i stora delar av övriga Europa. I USA återfinns hälsa eller hälsokunskap 

En 
inlärningssituation 

Beteendeförendring Förbättrad hälsa 
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som ett eget ämne, där personal som har kompetens inom området undervisar. I flera länder i 

Europa påminner hälsoundervisningen om den svenska skolans, där hälsoundervisningen är 

överlämnad till biologi, naturkunskap, idrott och hälsa och/eller hemkunskapslektionerna 

(Bremberg, 2004). Näringslära behandlas främst i hemkunskapen under grundskolans senare år. 

För att ge skolan en rimlig chans att förmedla hälsokunskap till eleverna krävs enligt Bremberg 

(2004) och Annerstedt (2007) 30- 40 undervisningstimmar per år vilket är långt ifrån dagens 

verklighet. Beskrivningar eller kriterier för hur och på vilket sätt hälsa skall uppnås efterfrågas 

utav Jansson Thedin(2004).  

 
3.6 Idrott och hälsa syfte och mål 

Skolan är i ständig förändring, hälsa har under bara det senaste århundradet visat sig i olika 

former. Skolans övergripande syfte är att skapa kunskaper som grundar för livslångt lärande 

även då det gäller hälsa. Annerstedt (2007) menar att det är svårt att motivera hälsa i en framtida 

skola, då detta inte ges utrymme som ett enskilt ämne. Idrott och hälsa har inte en självklar plats 

som ett bildande ämne där eleverna inhämtar kunskap, utan snarare som ett ”roligt ämne” som 

möjligen bidrar till ett visst investeringsvärde (Annerstedt, 2007). I dagens samhälle är hälsa 

något som diskuteras intensivt, i en artikel från 2010 skriver Wamala och Linell att trots att vissa 

förbättringar gjorts, har samhället än inte uppnått regeringens uppsatta hälsomål. På grund utav 

bristande ekonomiska resurser bromsas satsningen på barn och ungas hälsa, vilket på lång sikt 

kan medföra stora kostnader för samhället. Stråhlman (2005) betonar att undervisning i idrott 

och hälsa inte ska ha som huvudsyfte att förbättra folkhälsa genom aktivitet. Stråhlman 

framhäver att undervisningen bör ge eleverna kunskaper att reflektera och göra aktiva val, 

gällande livsstil och hälsa, vilket i sin tur dock indirekt påverkar folkhälsan positivt. Elevernas 

dagliga vanor står i direkt relation till deras hälsa, eftersom dessa vanor skapas redan i unga år. 

Under denna period i livet tillbringas största delen av elevernas vakna tid i skolan, vilket påvisar 

att skolan har en viktig påverkningsgrad då vanor skapas. Bremberg (2004) exemplifierar detta 

genom att hänvisa till en minskning av rökning bland unga människor, då tobak 

uppmärksammades i undervisningen under 70-talet.  
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3.7 Hälsoundervisning inriktning kost 

I skolan som använts i vår studie utgörs grunden i kostutbildningen av följande bok Idrott & 

hälsa 1 & 2 (2011). Boken är systematiskt uppbyggd efter kapitel och täcker områden som 

exempelvis kroppen, natur och friluftsliv, idrottsmedicin, ANT (Alkohol, narkotika och tobak) 

och dopning. Kosten har förlagts till kapitlet som benämns som Kosthållning, kapitlet ordnas 

efter rubrikerna människans ämnesomsättning, näringsämnen (kolhydrater, proteiner, fett, 

vitaminer och mineraler), vatten, kosttillskott. Undervisande lärare har även uppgivit att 

kompletterande och övrigt material kan väljas fritt utan restriktioner. 

En del av det material som används i undervisningen, om kost i idrott och hälsa på 

gymnasieskolan, som studien behandlar är den internetbaserade sidan www.uppladdningen.nu. 

Webbsidan drivs av AXA som är den del i den stora livsmedelskoncernen Lantmännen. 

Internetsidan riktar sig till såväl motionärer som tävlingsidrottare, där information finns gällande 

olika kostupplägg. Det finns även möjlighet att hitta recept, testa dig själv och tips för vidare 

litteratur. Kostråden som ges på hemsidan baseras enligt AXA:s dietist på nordiska 

näringsrekommendationer (NNR), Svenska livsmedelsverkets rekommendationer samt 

erfarenhet i specifika fall (Johansson, 2012) 
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4. Metod  
 

I följande avsnitt presenteras val av metod samt beskrivning av genomförandet av 

undersökningen. Kapitlet inleds med en beskrivning av val av metod för att sedan precisera 

urval, databearbetning, förhållningssätt, studiens tillförlitlighet och i slutet av kapitlet återfinns 

en metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod 

Arbetet baseras på kvantitativ metod, Hartman (2004) skriver att kvantitativ metod kännetecknas 

av frågor rörande kvantitet. Författaren beskriver att forskaren som tillämpar kvantitativ metod är 

intresserad av att besvara frågor som, hur många, hur ofta där vanligtvis numeriska värden 

eftertraktas, samt att i svaren leta efter sambandsanalyser. Hartman (2004) skriver att den 

kvantitativa metoden har fördelen att den erbjuder möjligheten att undersökningen, kan utföras 

på en stor urvalsgrupp. Vi intresserade oss för att nå ut till en större urvalsgrupp därför kändes 

den kvantitativa metoden motiverad.  

 

Datainsamlingen bestod av två webbenkäter, en avsedd för lärare i idrott och hälsa samt en till 

gymnasieelever i årskurs 1. Webbenkäterna bestod av numeriska frågor där svaren låg till grund 

för kvantitativ analys samt av öppna frågor där respondenterna kunde lämna öppna svar. 

Forskningssyftet med undersökningen var att nå ut till en grupp med möjlighet att återge deras 

kostvanor och deras syn på undervisning om kost. Detta resulterade i användandet av både 

strukturerade och icke strukturerade frågor där webbenkäten valdes som insamlingsmetod. Den 

tilltänka urvalsgruppen hade möjlighet att besvara webbenkäten då det passade den enskilda 

individen bäst (Eliasson, 2010)(Hartman, 2004).   

 

Webbenkäten till såväl gymnasieelever som gymnasielärare är semi-strukturerad, vilket innebar 

ett samspel mellan helt strukturerade frågor med fasta svarsalternativ samt icke strukturerade 

frågor där inga svarsalternativ fanns utan bara möjlighet att lämna ett öppet svar.  
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Båda webbenkäterna innehöll svarsalternativ där lärarna och eleverna ombeds att ta ställning. 

Graderingen av svarsalternativen är gjorda utifrån en femgradig skala, där 1 motsvarar 

instämmer helt samt 5 som motsvarar tar helt avstånd, svarsalternativen är både strukturerade 

och icke-strukturerade. Webbenkäten inleds av de strukturerade demografiska uppgifterna, som 

bidrar med bakgrundsinformation om exempelvis kön och ålder. Enkätens struktur övergår 

därefter till att bli allt mer icke-strukturerad.  De icke-strukturerade frågorna syftar till att ge en 

överblick som lärare och elevers uppfattningar kring rådande fråga alternativt påstående (Trost, 

2001).  En påminnelse angående enkäten skickades till respondenterna två dagar innan slutdatum 

för enkätundersökningen. 

 

4.2 Urval av grupp 

Studien var koncentrerad till en utvald gymnasieskola. Skolan valdes på grund av dess 

geografiska position, vilket möjliggjorde besök. På skolan återfanns såväl praktiska som 

teoretiska program, gymnasieeleverna på skolan är i åldrarna 16- 19år. 

 

I undersökningen inkluderades både tjejer och killar, ingen vikt läggs dock vid genus i denna 

studie. Ett bekvämlighetsurval har gjorts vilket innebär att en viss grupp väljs ut som anses vara 

adekvat. Lämpligheten för urvalet baserades på tillgänglighet för besök av gymnasieskolan i 

samband med tillhandahållandet av webbenkäterna. 50 webbenkäter disponerades till 2 klasser 

tillhörande naturvetenskapligt program årskurs 1. Webbenkät nummer 2 riktade sig till samtliga 

undervisande lärare i idrott och hälsa, totalt 6 stycken. De två grupperna av elever och lärare 

utgjorde tillsammans populationens grund för studien.  

 

4.2.1 Avgränsningar  

Studien har för avsikt att undersöka till 2 klasser tillhörande naturvetenskapligt program årskurs 

1 och samtliga 6 undervisande lärare i idrott och hälsa.  
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4.3 Bearbetning av data 

Webbenkäterna bearbetades utifrån kvantitativ dataanalys. De icke strukturerade frågorna 

tolkades mot bakgrund av den teoretiska inramningen och de strukturerade frågorna bearbetades 

utifrån kvantitativ dataanalys, där svaren har redovisats i form av stapeldiagram.  

 

4.4 Genomförande av undersökningen  

Innan genomförandet av undersökningen kontaktades gymnasieskolans rektor för medgivande 

till webbenkäten. En av lärarna i idrott och hälsa kontaktades och kom att fungera som 

kontaktperson för övriga lärare, som webbenkäten skickades ut till. Webbenkätundersökningen 

föregicks av en pilotstudie, vilken skickades ut för att säkerställa att undersökningsgruppen 

skulle komma att uppfatta enkät och textformuleringar korrekt. Detta medförde några mindre 

korrigeringar samt förtydligande som främjade författarnas undersökning.  

 

Webbenkäterna skickades ut via Internet till såväl lärare som elever. Webbenkäten som riktade 

sig till lärarna i idrott och hälsa föregicks av ett missivbrev (se bilaga 1). Personal kontaktades på 

skolan, för att bestämma lämplig tid för genomförandet av undersökningen. Webbenkäterna 

introducerades av oss personligen innan denna skickades ut till eleverna via mail. Detta gjordes 

för att undvika eventuella missförstånd samt att förtydliga eventuella frågeställningar, i både 

klasserna gavs likvärda instruktioner. Introduceringen av webbenkäterna genomfördes i 

klassrummet, där eleverna informerades om hur de skulle besvara enkäten. Sedan mailades 

enkäten ut till elevernas mailadresser, där eleverna sedan kunde klicka på en länk för att besvara 

enkäten.  
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4.5 Etiska aspekter 

I inledningsskedet informerades alla berörda parter gällande intentionerna med studien, det 

framgick även tydligt att alla deltog på frivillig basis, samt att alla svar kom att behandlas 

anonymt. Tillstånd för enkätundersökningen erhölls från ansvarig rektor, där vi även erbjöd 

gymnasieskolan att senare ta del av det publicerade och presenterade resultat.  

 

Samtliga enkäter skickades ut via Internet vilket främjade elevers och lärares anonymitet. 

Informationen som samlades in syftade endast till att ligga till grund för vårt forskningsändamål, 

där strävan är att efterfölja Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.6 Metoddiskussion  

Hartman (2004) skriver att enkäten som insamlingsinstrument är relevant när forskaren är 

intresserad utav att nå ut till en stor urvalsgrupp, författaren resonerar också om att den 

kvalitativa metoden är aktuell när intresset ligger i att undersöka människors förhållningssätt i 

olika frågor. Eftersom att vi dels är intresserade av att nå ut till en stor urvalsgrupp och dels är 

intresserade av både uppfattningar och numeriska frågor som exempelvis hur ofta 

gymnasieelever äter frukost, är enkäten som insamlingsinstrument motiverad.  

Begränsningar av studiens omfattning står i relation till resurserna som fanns till förfogande där 

tid var den främsta faktorn. 

 

I en skolmiljö där tiden ständigt ses som en begränsande faktor ansåg författarna att det var bra 

att använda en webbenkät. Webbenkäten möjliggjorde att den enskilda eleven alternativt läraren 

kunde fylla i webbenkäten vid lämpligt tillfälle vilket bidrar till att personerna tar sig tid att svara 

när det var praktiskt möjligt.  Nackdelen med ett utökat tidsutrymme att svara var att 

respondenterna hann fundera och därför avge ett svar som uppfattades korrekt, snarare än deras 

första tanke.  

 

Författarna ansåg också att webbenkäten var en bra metod för att nå ett större antal personer då 

denna är tidseffektiv vid bearbetning av respondenternas svar.  

 

Utgångspunkten är givetvis från att eleverna besvarat enkäten sanningsenligt. Däremot är det 

svårt att bortse från paradoxen att eleverna besvarat enkäten utifrån vad de tror att vi vill att de 
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ska svara, speciellt vid fråga 18 Vad innebär att äta hälsosamt för dig? (Se bilaga 3) Nackdelen 

vid en webbenkät som bör tas i beaktning är svårigheten att förtydliga och förstärka frågor i 

webbenkäten som anses vara särskilt intressanta. Det är också svårt att nyansera språket och 

säkerställa att hela undersökningsgruppen kan tillägna sig skriftspråket, vilket medför en viss 

risk (Hartman, 2004). 

 

För att få en djupare förståelse utav respondenternas svar kunde denna undersökning med fördel 

kompletterats alternativt genomförts med hjälp av kvalitativa metoder så som intervjuer.  

Intervjuer är effektiva då författarna har för avsikt att erhålla fördjupande kunskaper där 

möjligheter även finns att utveckla resonemang och uppfattningar hos undersökningsgruppen. 

Frågor i webbenkäterna är inte knutna till en speciell gymnasieklass vilket även gäller frågorna 

till lärarna. Den valda metoden kan således tillämpas i en större undersökning med en population 

bestående av kommunens alla gymnasielever alternativt hela landets. Vid en större studie bör 

stickprov göras så resultatet kan generaliseras. 

 

Innan webbenkätundersökningen påbörjades genomföredes en pilotstudie. Pilotstudien medförde 

att några förändringar gjordes i webbenkäten. Webbenkäterna uppfattades därefter korrekt utav 

författarna, handledare samt deltagarna av pilotstudien. Gymnasieeleverna uppfattade dock 

skalan annorlunda och påpekade att de önskat ha siffrorna i omvänd ordning. Skalan som 

användes var 5 gradig där 1 motsvarade instämmer helt och 5 motsvarade tar helt avstånd. 

Denna hade designat om detta där 5 motsvarade instämmer helt och 1 motsvarade tar helt 

avstånd. Författarnas webbenkät syftade till att få en uppfattning gällande respondenternas 

åsikter och därför tillämpades en femgradig skala istället för exempelvis en sexgradig där 

respondenterna tvingats ta ställning. 

 

Vid val av metod kan skolans förutsättning komma att påverka resultatet som erhålls. Vid 

författarnas undersökning kunde eleverna välja att besvara enkäten vid valfritt tillfälle. Eleverna 

hade tillgång till individuella surfplattor i klassrummet, då dessa inte alltid fungerar 

tillfredställande valde eleverna att genomföra enkätundersökningen vid annat tillfälle vilket 

indirekt kunde påverka svarsfrekvensen negativt. Författarna erhöll en mycket hög 

svarsfrekvens, 80 % av elevernas enkät elever. Svarsfrekvensen var positiv och tillfredställande 

då webbenkäter generellt tenderar att medföra stora bortfall (Trost, 2012). Svarsfrekvensen från 
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elevenkätstudien gynnades troligen positivt av författarnas besök som genomfördes på 

gymnasieskolan.   

 

Lärarnas svarsfrekvens var 50 % vilket tyvärr är ett vanligt utfall vid genomförande av 

webbenkäter (Trost, 2012). Vid muntlig kontakt med flertalet gymnasielärare kan bortfallet av 

svar förstås utifrån stressnivån som råder på skolorna i slutet av terminen. Tiden är begränsad 

inom denna yrkesgrupp vilket bidrar till bortfall. Tidigare diskuterades möjligheten att 

komplettera enkäterna med intervjuer alternativt att endast använda enkäter. Då intervjuer kan 

förväntas uppta mer tid bedömdes risken till bortfall som än större.  

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Innan webbenkätundersökningen genomfördes gjordes en pilotstudie. Avsikten med pilotstudien 

var att var att kontrollera validiteten hos enkäterna. Hartman (2004) definierar validitet som ett 

instruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas. Davidsson et al. (2003) beskriver ett 

sätt att kontrollera validiteten hos ett instrument, där författarna beskriver att validiteten ökar om 

forskaren kan analysera innehållet i instrumentet med hjälp av den teoretiska bakgrunden. Mot 

bakgrund av detta har frågorna på webbenkäterna konstruerats efter begrepp i den teoretiska 

inramningen för att säkerställa validiteten i frågorna. Testpersonerna fick besvara båda 

webbenkäterna vid två tillfällen, svaren som erhölls var likvärdiga vid dessa tillfällen. Ett fåtal 

korrigeringar gjordes i webbenkäterna innan denna skickades ut.  

 

För att öka svarsfrekvensen på gymnasieelevernas webbenkät skickades webbenkäten ut på plats 

i klassrummet. Likvärdiga instruktioner gavs till båda klasserna. Datan som samlats in bedömer 

vi som tillförlitlig eftersom vi har använt en standardiserad enkät och därför att alla respondenter 

har fått samma frågor vilket vi bedömer medför att en ökad reliabilitet för all data som samlats 

in.  

 

Enkäten skickades ut till 50 elever varav 40 svarade, vilket medförde ett bortfall på 20 %. 

Elevernas höga svarsfrekvens ökar studiens tillförlitlighet. På lärarenkäten var bortfallet 50 %. 

Enkäten skickades ut till 6 lärare i idrott och hälsa varav 3 svarade på enkäten.  
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4.8 Bortfallsanalys 

Enkäten till eleverna skickades ut till 50 gymnasieelever, varav 40 svarade. Svarsfrekvensen 

uppmättes till 80 %. Svarsfrekvens är hög och bortfallet har då inte påverkat resultatet i någon 

större utsträckning, 10 elever avböjde att svara.   

Bortfallet på enkäten till lärarna var 50 %, enkäten skickades ut till 6 lärare, varav 3 svarade. 

Bortfallet bidrar till att erhållet resultat tyvärr inte är tillförlitligt vilket har en inverkan på 

resultatet. 
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5. Empiri 

 

Empiriavsnittet presenterar respondenters svar på de webbenkäter som tillhandahållits. Lärarnas 

resultat presenteras först för att ge en inblick i hur de uppfattar undervisningen av kost och hälsa 

samt en beskrivning av undervisningens innehåll. Elevernas webbenkätsvar som belyser åsikter, 

tankar, kunskap och förståelse gällande kost och hälsa. Webbenkätsvaren från lärare och elever 

hjälper oss att förstå uppsatt frågeställning. Lärarnas webbenkätsvar återfinns i bilaga 2 och 

elevernas enkätsvar återfinns i bilaga 3. 

 

5.1 Enkäten till lärarna 

Respondenterna utgjordes av en man samt två kvinnor. Samtliga lärare har utbildning vid 

högskola och är behöriga att undervisa i idrott och hälsa, vilket samtliga också gör. Två av 

lärarna undervisar även i naturkunskap varav en lärare undervisar i engelska samt har tidigare 

undervisat i specialidrott. 

”Kost och hälsa handlar om en persons livsstil vilket borde beröra alla ämnen i större 

utsträckning. Somnar eleverna på lektionerna för att de inte ätit så är det väl hela skolans 

ansvar och då framförallt elevvården och eventuell mentor”  

(Se bilaga 2)  

 

5.1.1 Vem bär ansvaret för kost och hälsa?  

Samtliga lärare uppgav att de bedriver undervisning av kost i idrott och hälsa. Lärarna anser att 

elever och all personal bör involveras i skolans hälsoarbete. Förhoppningen är att ett samarbete 

mellan de anställda på skolan kan gynna förståelse, infallsvinklar samt öka debatten inom ämnet. 

En av lärarna belyser dock svårigheter med att i praktiken organisera olika typer av samarbete.  

 

5.1.2 Valfrihet att påverka 

”Du som lärare är en förebild för dina elever och de ser dig ofta som en vägledare i livet” 

(Se bilaga 2)  

Att undervisningen kan påverka eleverna instämmer samtliga lärare i, dock i något varierande 

grad. Lärarna påpekar att du som lärare är en förebild för eleverna, där möjligheten finns att 
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belysa det som varje enskild lärare anser vara viktigt. En av lärarna upplever att de elever som 

idrottar mycket är mer intresserade av kost än övriga elever. Det påpekas även att somliga elever 

tar till sig kunskapen som skolan bidrar med, dock är kostvanorna som kommer från hemmet 

starkt rotade vilket gör det svårt för lärarna att göra förändringar. En av lärarna nämner att denna 

vill inspirera sina elever att göra hälsosamma kostval, för att ge goda förutsättningar för 

framtiden.   

 

Svaren tyder på att lärarna i idrott och hälsa känner att de har ansvar för undervisningen om kost 

och hälsa, då detta uttryckligen finns med i det centrala innehållet samt kunskapskraven för 

ämnet. Kost och hälsa handlar enligt en lärare om personens livsstil, därför borde undervisningen 

i kost och hälsa beröra alla skolämnen i större utsträckning. Biologi nämns även som ett ämne 

som vanligen förknippas med ämnet kost och hälsa.  

 

5.1.3 Utrymme och innehåll i undervisningen  

Att kosten skulle behöva ett större utrymme i undervisningen är två av lärarna tveksamma till, 

vilket lärarna motiverar med att de själva kan bestämma mycket undervisningstid de vill lägga på 

avsnittet kost. En av lärarna instämmer delvis i att kost behöver större utrymme i 

undervisningen, samtidigt som denne poängterar att mer tid skulle behövas om kost skulle vara 

en del i alla moment. I undervisningen om kost ger lärarna i idrott och hälsa exempel på delar 

som innefattas; fysiologiska aspekter som kroppens funktion, sjukdomsrelaterade symptom och 

miljöperspektiv. Tillsammans med undervisning om livsmedel och livsmedelsförpackningar, 

näringsämnen, kosthållning, kostplanering och energiberäkning, kosttillskott, välmående och 

livskvalité. 

 

Förslag på hur undervisningen om kost kan utvecklas är genom att genomföra/införa fler 

gruppdiskussioner i undervisningen. Utifrån lärarnas perspektiv uttrycks önskan om fortbildning 

inom området kost, samt tips på inspirationsmaterial som kan användas inom undervisningen. 

Detta kan tolkas som att läraren anser att ämnet bör utvecklas löpande och att stöd för att 

genomföra detta behövs. En lärare nämner att eleverna erhålls mycket kostinformation via media 

och därför är troligen eleverna väldigt medvetna om sin kostsituation.  
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5.2 Enkät till eleverna 

Webbenkäten skickades ut till 50 elever och 40 svar erhölls, av de elever som svarat var 65 % 

flickor och 35 % pojkar. Majoriteten av eleverna i båda klasserna var flickor vilket även speglas i 

svarsfrekvensen. Fokus i gymnasieelevernas enkäter var att få reda på/öka författarnas förståelse 

för hur eleverna tillämpar sina kunskaper vid val av kost. För att förtydliga svaren har vi valt att 

sammanställa resultaten av enkätfrågorna samt förtydliga utvalda enkätfrågor med hjälp av 

stapeldiagram. 

 

5.2.1 Undervisning i kost och näringslära på gymnasiet 

En stor del av gymnasieeleverna tar helt avstånd (32 %), eller alternativt delvis avstånd (35 %) 

från att de fått undervisning i kost och näringslära på gymnasiet.  Till denna fråga (se figur 3) 

ställdes en följdfråga där eleverna fick svara på i vilket ämne de fått undervisning i kost och 

näringslära, där idrott och hälsa och biologi stod för en majoritet av svaren. Det finns även de 

gymnasieelever som nämnt att ämnet hemkunskap bidrog med kost och näringslära under 

grundskolan. 

 

8. Jag har fått undervisning om kost och näringslära på gymnasiet 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd 
 

1 -  Instämmer helt 3 8% 

2 Instämmer delvis 4 11% 

3 Neutral 4 11% 

4 Tar delvis avstånd 13 35% 

5 -  Tar helt avstånd 12 32% 
 

Figur 3 - Fråga 8 från elevenkäten 

 

En stor andel av gymnasieeleverna (50 %) instämde helt alternativt instämde delvis (13 %) att 

undervisning om kost och näringslära är viktigt. En fjärdedel av gymnasieeleverna intog en 

neutral ställning i frågan. Det som går att utläsa är undervisning i kost och näringslära är viktigt 

för merparten av gymnasieeleverna.   
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11. Undervisning om kost påverkar elevers kostvanor 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd 
 

1 -  Instämmer helt  6 15% 

2 Instämmer delvis 15 38% 

3 Neutral 14 35% 

4 Tar delvis avstånd  2 5% 

5 -  Tar helt avstånd  1 3% 
 

 

Figur 5 - Fråga 11 från elevenkäten 

13. Jag anser att undervisning om kost är viktigt 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd 
 

1 -  Instämmer helt 20 50 % 

2 Instämmer delvis  5 13 % 

3 Neutral 10 25 % 

4 Tar delvis avstånd  2 5 % 

5 -  Tar helt avstånd  1 3 % 
 

 

 

Figur 4 - Fråga 13 från elevenkäten 

 

 

5.2.2 Undervisningens påverkan  

Flertalet gymnasieelever instämmer helt (15 %) alternativt instämmer delvis (38 %) med att 

undervisning om kost påverkar deras kostvanor (se figur 5). Här finns ett samband med figur 4 

där merparten av gymnasieeleverna anser att undervisning om kost är viktigt. Detta återspeglas 

inte lika tydligt i figur 5 men sambandet kan tydas där gymnasieelever som svarat  att de 

instämmer helt i figur 4 även instämmer helt eller delvis i figur 5.  
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5.2.3 Undervisningens innehåll 

”Lite om hur man ska äta och liknande, men med tanke på att det inte var ett helt 

arbetsområde så blev det inte så omfattande” (Se bilaga 3)  

”Kostcirkel, vad hälsa är-socialt fysiskt osv, hur kroppen funkar-proteiner, kolhydrater 

osv” (Se bilaga 3) 

De gymnasieelever som ansåg att de fått undervisning i kost och näringslära, besvarade även en 

fråga rörande undervisningens innehåll. Det vanligaste svaret innehöll beskrivningar av 

elevernas undervisning, som innefattade upplysningar om vad eleverna bör tänkas på när det 

gäller intag av föda, vilket citaten ovan visar. En tydligare beskrivning visar andra citatet ovan, 

där gymnasieeleven beskriver att undervisningen innefattat kostcirkeln, hälsa, och näringsämnen. 

En gymnasieelev svarade att undervisningen i kost och näringslära även innefattade hur en 

innehållsförteckning på en förpackning ska läsas och tolkas.  

 

5.2.4 Elevernas upplevda kunskaper 

Enligt webbenkätens svar visar det sig att större delen av gymnasieeleverna anser sig ha goda 

kunskaper om hur de bör äta (se figur 7). Större delen instämmer delvis (48 %) med att de har 

goda kunskaper om hur de bör äta. En fjärdedel (25 %) av gymnasieeleverna instämmer helt med 

påståendet, 7 % tog inte ställning i frågan och 5 % tog delvis avstånd från påståendet.  

Elevenkäten visar att 25 % av gymnasieeleverna anser sig ha goda kunskaper om hur de bör äta, 

men flertalet av dessa har svarat att de inte tagit del av någon undervisning i kost och 

näringslära.  

14. Jag anser att jag har goda kunskaper om hur jag bör äta 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd 
 

1 -  Instämmer helt 10 25 % 

2 Instämmer delvis 19 48 % 

3 Neutral  7 18 % 

4 Tar delvis avstånd  2 5 % 

5 -  Tar helt avstånd  0 0 % 
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Figur 7 - Fråga 14 från elevenkäten 

5.2.5 Tillämpning av kunskaper 

För att ta reda på hur eleverna tillämpar sina kunskaper ställdes öppna frågor vars syfte var att 

klargöra elevernas förståelse inom kost och näringslära och se om eleverna tillämpade dessa.  

Svenska livsmedelsverkets näringsrekommendationer användes som referenspunkt 

(Livsmedelsverket, 2012). Frågor ställdes gällande val av frukost, hur en näringsrik frukost bör 

komponeras och vad som bör intas efter genomförd fysisk aktivitet.  

En stor andel av gymnasieeleverna angav att de varje dag åt frukost, 78 % instämde helt med 

detta påstående (se figur 6).   

 

 

4. Jag äter frukost varje dag 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd  
 

1 -  Instämmer helt 31 78% 

2 Instämmer delvis  3 8% 

3 Neutral  1 3% 

4 Tar delvis avstånd  1 3% 

5 -  Tar helt avstånd   2 5% 
 

 

Figur 6 - Fråga 4 från elevenkäten 

På följdfrågan gällande vad eleverna åt och varför de valde en viss typ av frukost framkom olika 

svarskategorier. Majoriteten av eleverna uppgav att de åt frukost som gav långvarig energi fram 

till lunch, då nästa mål mat intogs. En gymnasieelev motiverade sitt val av frukost enligt 

följande:  

”Jag vet att havregryn är rikt på långsamma fibrer vilket gör att jag känner mig mätt 

under en relativt lång tid. Annars äter jag flingor med låg halt sockerarter och hög 

kostfiberhalt”( Se bilaga 3)  

Denna svarskategori är i enlighet med livsmedelsverkets näringsrekommendationer som betonar 

vikten av att äta långsamma fibrer och minska intaget av socker i den mån det går 
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(Livsmedelsverket, 2012). Här finns ett samband med frågan rörande vad undervisningen 

innehöll. Flera elever tog upp att undervisningen tagit upp olika näringsämnen och dess 

funktioner vilket kommer till uttryck i denna svarskategori.  

 

I den andra svarskategorin framkom att en del av gymnasieeleverna motiverade sitt val av 

frukost utifrån den tid de hade på sig. De angav då tidsbrist som en anledning till sitt val av 

frukost. En gymnasieelev beskrev sitt val av frukost på följande sätt: 

”Jag äter ofta en macka eller fil, borde äta mer än vad jag gör men hinner inte” (Se bilaga 

3) 

I den tredje svarskategorin framkom det att en del av gymnasieelever valde sin frukost utifrån 

den upplevda smaken, de vill säga att dessa gymnasieelever valde den frukost med god smak. 

 

5.2.6  Hälsosam kost enligt gymnasieeleverna 

 ”Att äta mångsidigt, regelbundet och medvetet” (Se bilaga 3) 

”Att äta mycket grönsaker och proteinrika produkter, som morötter och kött av olika slag 

och att äta lite men ofta” (Se bilaga 3) 

Flertalet elever ansåg att äta hälsosamt innefattade att äta mycket grönsaker och att äta en 

varierad och regelbunden kost, vilket exemplifieras utav citaten ovanför.  

Det förekom även de elever som ansåg att äta hälsosamt innefattade att följa tallriksmodellen 

(1/3 kött, fågel eller fisk, 1/3 pasta, ris eller potatis och 1/3 grönsaker).  

 

Det vanligast förekommande svaret var att äta en varierad kost och att utesluta produkter som 

snabbmat, godis och läsk. En gymnasieelev tydliggjorde en koppling mellan fysisk och psykisk 

hälsa på följande sätt: 

”Att äta mat som jag båda fysiskt och psykiskt mår bra av. Att äta kan även vara en social 

sak så alla faktorerna är viktiga för mig för att det skall kännas hälsosamt” (Se bilaga 3)  
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Ovanstående citat visar en koppling mellan den fysiska och psykiska hälsan. Detta exempel var 

sällsynt i svaren, utan de flesta eleverna nämnde den fysiska delen av kosten, det vill säga det 

som konsumeras.  

 

5.2.7 Kost i samband med träning 

”Jag hade ätit proteinrik mat. För att bygga upp musklerna som jag tränat och för att 

hjälpa kroppen att återhämta sig” (Se bilaga 3) 

När det kom till vad eleverna äter efter att de har styrketränat, var det en stor del av eleverna som 

svarade att de äter proteinrik mat, för att bygga upp musklerna. Detta exemplifieras av citatet 

ovan. En del gymnasieelever nämnde också att de äter en frukt direkt efter styrkepasset, för att 

sedan äta en större måltid när de kommit hem.  

 

Frågan rörande vad som bör ätas inför en aktivitet som kräver en stor fysisk ansträngning, 

svarade flertalet gymnasieelever att det var av stor vikt att dricka mycket vatten och äta 

kolhydratrik mat några timmar innan aktiviteten. En gymnasieelev uttryckte sig på detta sätt på 

frågan om vad som bör rekommenderas till en person som skall utföra en aktivitet som kräver en 

stor fysisk ansträngning:  

”Att han/hon bör äta en rejäl måltid ett par timmar innan träningen och inte precis innan. 

Även äta efter träningen, och dricka mycket vatten” (Se bilaga 3).  
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6. Diskussion och avslutande reflektioner 
 

I följande kapitel diskuteras teori och empiri, resultatet av undersökningen diskuteras mot 

bakgrund av tidigare forskning som presenterats i kapitel 3. Lärarenkäten och elevenkäten ställs i 

kontrast mot varandra. I slutet av kapitlet presenteras forskningsproblemets relevans för 

läraryrket samt förslag på vidare forskning i ämnet.  

 

Koivisto-Hursti et. al (2007) beskriver skolans möjlighet till att främja elevernas livsstil, då 

flertalet av elevernas måltider intas under skoltid. I empirin var eleverna mer positivt inställda till 

detta än lärarna. Lärarna ansåg att kosten påverkades mer utav rådande hemförhållanden.  

Annerstedt et al. (2001) skriver att läraren i idrott och hälsa har för få timmar till sitt förfogande 

för att påverka eleverna till en mer aktiv och hälsosammare livsstil. Enkäterna visar delvis att det 

är lärarna i idrott och hälsa som huvudsakligen bär ansvaret för undervisningen i kost och 

näringslära. Rowe, Stewart & Somerset (2010) betonar vikten av att hela skolan involveras i 

arbetet för att uppnå de mål som satts upp. I enkäten besvarar lärarna att de anser att hälsoarbetet 

är något som hela skolan bör involveras i. Johansson (2010) skriver att det är viktigt att läraren 

agerar som ett föredöme, då eleverna ser läraren som en förebild. I lärarenkäten instämde 30 % 

att undervisning i kost och näringslära påverkade elevernas kostvanor. Läraren i fråga 

motiverade det så här:  

”Du som lärare är en förebild för dina elever och de ser dig ofta som en vägledare i livet. 

Det du tar upp i undervisningen är givetvis det som påverkar dem” 

(Se bilaga 2). 

Dresler-Hawke, Whitehead & Parker (2011) skriver i sin undersökning att elever var väl 

medvetna om hur de skulle komponera en hälsosam lunchlåda. I enkäten som eleverna har 

besvarat framträder även i empirin i denna studie. Flertalet elever visade i sina svar på kunskaper 

om hur en näringsrik måltid komponeras. 

 

Thomas (2005) skriver i sin undersökning att eleverna som intervjuades inte gav några entydiga 

svar på vad som är en näringsrik och balanserad kost.  I enkäten framkommer att eleverna anser 

att hälsosam kost innefattar att äta mycket frukt och grönsaker samt att äta regelbundet. Detta 

befästs även av Parinder (2012) där ungdomarna i hennes studie gav samma definition av 
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hälsosam kost samt minskande av socker och i viss mån även kolhydrater. Eleverna har därmed 

visat på att de har kunskaper om svenska livsmedelsverkets kostråd, som förordar ett ökat intag 

av frukt och grönsaker samt minskande av sötade produkter (Livsmedelsverket, 2012).  

 

I gymnasieskolan finns en rad olika aspekter som ska innefattas och inkluderas i idrott- och hälsa 

undervisningen. Den enskilda lärarens preferenser kommer givetvis att influera tidsfördelningen 

mellan de olika ämnesområdena i kursen. Hälsa är ett mångtydigt begrepp som är svårdefinierat, 

hälsa i sin tur innefattar begreppet kost som är ett omdiskuterat begrepp. För att arbeta mot ett 

enhetligt mål krävs det att lärare talar samma ”språk” inom skolan, det vill säga att ord definieras 

med likvärdig betydelse, då begreppet hälsa genomsyrar såväl kursplaner som läroplaner vilket 

Jakobsson Thedin (2004) uppmärksammar. Intentionen med undervisningen, bör vara att 

inspirera, upplysa, diskutera och kritiskt granska hälsa inom olika ämnesområden vilket 

underlättas med hjälp av liktydig kommunikation. I vår enkätundersökning angav majoriteten av 

såväl tillfrågade lärare som elever att de var ”tveksamma” alternativt ”instämmer delvis” att det 

är lärarna i idrott och hälsa som har huvudansvaret för kost och hälsa. Lärarna i idrott och hälsa 

är helt eniga om att såväl elever och övrig personal bör integreras i hälsoarbetet.  

 

Läroplanerna ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter, vilket kan göra undervisningen om 

kost komplex, då detta är ett ämne som många ”tycker och anser sig, veta saker om”.  Johansson 

(2010) menar att kostråd som ges bör vara individuella, vilket kan medföra svårigheter i ett 

klassrum med en lärare och uppemot 30elever. Gymnasielärarna uppgav att de använde AXA:s 

hemsida Uppladdningen (2012b) som ett komplement i undervisningen, vilket väcker frågor, då 

denna internetsida drivs av ett företag och således inte är oberoende. Efter kontakt med företaget 

uppgav AXA (Johansson, 2012) att en dietist står bakom kostråden, vilka baseras på Svenska 

livsmedelsverkets rekommendationer. I studien som gjorts har författarna valt att utgå från 

Svenska livsmedelsverkets rekommendationer beträffande kost. Svårigheten går dock inte att 

frånkomma gällande en objektiv diskussion kring bra mat, då detta är högst individuellt. 

Betydelsen av bra mat har olika innebörd när för den enskilda individen. 

 

Gymnasieeleverna är något mer positivt inställda till att undervisningen i skolan påverkar deras 

kostvanor, än vad lärarna anser. Lärarna motiverar detta med att mycket av kunskapen eleverna 

besitter, befästs redan i hemmet. Precis som Bremberg (2004) belyser, anser även författarna att 
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gymnasieskolan kan bidra till att inverka på gymnasieelevernas vanor, då de tillbringar en stor 

delar av deras vakna tid i skolan. Ur ett långsiktigt och framtida perspektiv är det därför oerhört 

viktigt att bedriva undervisning om kost och näringslära i skolan, då många av eleverna själva 

kommer att bli föräldrar, som förmedlar kunskap i framtiden.  

 

Eleverna anser att undervisningen om kost är viktigt (49 %), samtidigt som de instämmer till viss 

del att de redan har goda kunskaper inom ämnet (48 %), vilket vår undersökning styrker genom 

elevernas angivna svar. Hela 32 % av eleverna uppgav att de inte tagit del i någon undervisning 

gällande kost och näringslära, vilket vi finner ytterst intressant. Ett fåtal elever angav att de fått 

kunskaper under grundskolans senare del, då främst genom ämnena hemkunskap och idrott och 

hälsa. En av eleverna uppger även att hen fått information via skolsköterskan under årskurserna 

7-9. Samtliga gymnasielärare uppgav dock att de bedrev undervisning i kost och näringslära 

under idrott och hälsa lektionerna.  Detta kan troligen förstås utifrån att undervisningen som 

berör området kost och näringslära, är förlagd till senare delar av läsåret, än vad vår 

undersökning omfattade. Alternativt är denna undervisning inkluderad i den ordinarie 

undervisningen, vilket kan medföra att eleverna inte upplever eller kategoriserar detta som 

specifik undervisning gällande kost och näringslära. Om så är fallet är detta ypperligt, då 

hälsoarbetet involveras på ett naturligt och självklart sätt samtidigt som kunskapen sätts i 

perspektiv till exempelvis prestation i sitt rätta sammanhang (Skolverket, 2011b).  

 

Det hade varit intressant att undersöka vidare var eleverna förvärvat sina befintliga kunskaper. 

Vilket återspeglar Dresler-Hawke et al. (2011) resultat, där författarna menar att eleverna från 

grundskolans senare del ofta är medvetna om hur de ska äta, men väljer att agera annorlunda i 

praktiken. Sannolikheten att detta beteende följer eleverna till gymnasieskolan är stor.  Parinder 

(2012) skriver att flertalet ungdomar i sin studie såg den egna hälsan som en påverkansfaktor vid 

val av kost.  

Ungdomarna i Parinders studie gav som förklaring att hälsosamt ätande innefattade att äta 

regelbundet på utsatta tider, samt att undvika socker och äta mycket frukt och grönsaker.  Detta 

överensstämmer med empirin där flertalet elever angav att äta hälsosamt innebär att äta 

regelbundet på utsatta tider samt att äta mycket frukt och grönsaker.   

 

Vi bedömer att de tillfrågade lärarna involverar flera angelägna moment i undervisningen så som 
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kosthållning, näringsämnen men även miljöperspektiv, medveten konsumtion samt sjukdomar i 

relation till hälsa. På fråga 13 Jag anser att undervisning om kost är viktigt instämde majoriteten 

(49 %) helt, elevernas personliga intresse kan därför vara en tänkbar förklaring till kunskapen 

som de innehar. 

 

Oavsett var eleverna inhämtar sin kunskap från, anser författarna att det är viktigt att föra en 

dialog och diskutera med eleverna för att utveckla deras förmåga att kritiskt granska information 

samt ge dem möjlighet att tillämpa kunskaperna i det verkliga livet. En av lärarna efterfrågar 

möjligheten till att få mer tid till diskussioner gällande kost och hälsa, för att utveckla 

undervisningen ytterligare. Samma lärare påpekar också att;  

”I dagens läge är vi så fullproppade med kostinformation via media så ungdomarna är 

garanterat väldigt medvetna om sin kostsituation” (Se bilaga 2)  

Detta citat kan tolkas utifrån flera olika perspektiv, läraren anser möjligen att eleverna själva har 

fullgoda kunskaper om kost och att ansvaret för kunskapsinhämtningen, istället ligger hos 

eleverna. Givetvis är det positivt att kost och näringslära uppmärksammas av media, samtidigt 

som lärare bör ställa oss kritiska till vilket budskap som förmedlas via media. Vilket ännu en 

gång belyser vikten av att utveckla elevernas förmåga att kritisk granska, diskutera och bedöma 

intryck och information som det dagliga livet innefattar (Skolverket, 2011) Det ständiga 

informationsflödet kräver kompetenta lärare som ges möjlighet till kompetensutveckling.  

 

En av lärarna svarade följande gällande vems ansvar det var att undervisa om kost och hälsa  

”Somnar eleverna på lektionerna för att de inte ätit så är det väl hela skolans ansvar och 

då fram för allt elevvården och eventuellt mentor” (Se bilaga 2).  

Detta beskriver på ett konkret sätt varför hela skolan bär ansvaret att bidra till att eleverna 

inskaffar kunskap om god hälsa och kost (Skolverket, 2011). Precis som Winroth och Rydqvist 

(2008) betonar bör lärarna se gymnasieeleverna ur ett holistiskt perspektiv, vilket innefattar den 

enskilda gymnasieeleven och dennes hälsa men även gruppen gymnasieelever som befinner sig i 

klassrummet samt alla aspekter som påverkar deras hälsa. Kost och hälsa påverkar hela skolans 

sociala klimat och är därför det en allmän angelägenhet, kunskapen gynnar individen direkt och 

skolan indirekt. 
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Utifrån analysen fann vi att eleverna tillämpar sina kunskaper om kost och näringslära i det 

dagliga livet. Utifrån gymnasielärarnas enkätsvar anser författarna att gymnasielärarnas 

undervisningsmaterial är en viktig och värdefull del av hälsoundervisningen. Gymnasielärarna 

har en hög ambition att förmedla kunskap till eleverna under idrott och hälsa lektionerna, dock 

bör det vidare undersökas precist när eller under viken period näringslära undervisningen sker. 

Flertalet elever uttrycker en förståelse och reflekterar väl i enkäten gällande vad de väljer att äta. 

Skolans uppdrag är att förmedla kunskap och utifrån detta kan eleverna göra hälsosamma val 

baserat på kunskap, idag såväl som i framtiden.  

6.1 Relevans för läraryrket 

Elevernas höga svarsfrekvens tyder på intresse och att de anser att kost är viktigt vilket de även 

anger i webbenkäten.  

Den höga motivationsnivån att inhämta denna typ av kunskap stämmer väl överrens med 

skolverkets grundläggande värden i form av att utbildningen ska utveckla eleverna och även 

stimulera till ett livslångt lärande (Skolverket, 2011).  

 

Eleverna i de två gymnasieklasser uppvisade god kunskap och förståelse för kost och tillämpning 

av denna. Vid planering av undervisning i idrott & hälsa är det därför viktigt att kartlägga 

elevernas nuvarande kunskaper för att vidareutveckla elevernas kunskap. Kunskap gällande kost 

och hälsa stärker och bidrar till ämnets roll som ett bildande och viktigt ämne i dagens 

gymnasieskola (Annerstedt et. al, 2001). 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Kost och hälsa är väldigt intressanta ämnen som innefattar stora ämnesområden. 

Undersökningens resultat har skapat en nyfikenhet angående lärarna i idrott och hälsas 

utbildning. Utbildningen vid Halmstad Högskola som vi tagit del av har endast behandlat drygt 

tre högskolepoäng gällande kost. Tidigare kontakt med gymnasieskolorna samt gymnasielärarna 

bekräftade också denna uppfattning. Resultaten väcker intresse för att vidare undersöka hur 

kostundervisningen kunde utvecklas under lärarutbildningen och hur detta i sin tur påverkar 

undervisningen på gymnasieskolorna.  
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I studien som genomförts nämnde ett antal eleverna att deras kunskap inhämtas från tidigare år, 

därför väcktes ett intresse hos oss författare att undersöka hur kost och hälsoundervisningen 

bedrivs under grundskolan.  Intresse har även väckts för kostråden som ges till barn och 

ungdomar, är dessa moderna och tillförlitliga? Vi skulle även vilja undersöka hur lärarna arbetar 

med att implementera kostundervisningen praktiskt, för att skapa förståelse hos eleverna.  

 

Media har en stor inverkan på dagens ungdomar gällande ideal, trender och nyheter därför hade 

det varit intressant att studera hur detta påverkar val och intag av föda. Ytterligare ett intressant 

undersökningsområde är riktat mot sockrets inverkan på det sociala klimatet i skolan. Där 

tillgången på hälsosam mat på skolan kan kartläggas.  

 

 

Vår nuvarande studie skulle även kunna utvecklas genom att innefatta flera årskurser. Studien 

kan riktas mot att genomföra en jämförelse mellan de teoretiska respektive de praktiska 

programmen, för att jämföra utbildningarna.  En komparativ studie skulle kunna göras mellan 

idrottsinriktade gymnasieprogram samt övriga teoretiska program för att studera uppfattningar 

om kostens betydelse. Genusperspektivet skulle kunna inkluderas i samtliga förslag till vidare 

forskning, detta för att belysa eventuella skillnader mellan tjejer och killar. 
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Bilaga 1 – Missivbrev  Halmstad 121127 

   

  

Hej!  

 

Våra namn är Evelina Hansson och Jonas Claesson, vi läser vår sista termin på lärarprogrammet 

på högskolan i Halmstad. Då vi båda kommer att ha idrott och hälsa som ett gemensamt ämne 

valde vi även att inrikta examensarbete mot detta. Examensarbetet syftar till att undersöka hur 

eleverna använder kunskapen om kost som ges genom undervisningen i idrott och hälsa. 

Vi är mycket tackamma om du skulle vilja ta dig tid att klicka i vår enkät!  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Evelina och Jonas 

 

 

 

Vid eventuella frågor tveka inte att höra av dig till: 

Evelina: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mobilnummer: xxxx-xxxxxx 

Jonas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mobilnummer: xxxx-xxxxxx 

 

Handledare  

Jan-Olof Johansson   Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 

Lars Kristén    Telefonnummer: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 – Sammanfattning av lärarnas enkätsvar 

  
1. Kön 

 

Man 
 

1 33% 

Kvinna 
 

2 67% 
 

 

2. Vilken utbildning har du? 

Kärnämnesexamen med inriktning idrott och hälsa samt naturorineterade ämnen mot 

grundskolans senare år och gymnasiet. Gymnasielärarutbildning i naturkunskap och idrott och 

hälsa 4 år. Högskolan i Örebro, 2-ämnesutbildning. 

 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

Idrott och hälsa och naturkunskap Naturkunskap och idrott och hälsa, har undervisat i 

specialidrott – handboll samt engelska 

 

4.Bedriver du undervisning om kost i idrott & hälsa undervisningen? 

 

 

Ja  
 

3 

 

100% 

Nej 
 

0 0% 
 

 

5. Om JA, vad använder du för material? 

 Lärobok 
 

0 0% 

Internet 
 

0 0% 

Annan personal 
 

0 0% 

Eleverna ansvara själv för materialet 
 

0 0% 

Annat 
 

3 100% 
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6. Om NEJ, varför inte? 

 Tidsbrist 
 

0 0% 

Tycker ej att det är relevant 
 

0 0% 

Annat 
 

3 100% 
 

 

7. Elever och annan personal bör integreras i hälsoarbetet 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 
 

1 - Instämmer helt 3 100% 

2 
 

0 0% 

3 
 

0 0% 

4 
 

0 0% 

5 - Tar helt avstånd 0 0% 
 

Det är alltid bra när olika parter är involverade för ökad förståelse men tyvärr inte alltid så lätt att 

planera då det är många som ska komma överens. Verkligheten är en annan än vad den säger i 

teorin. Om någon lyckas att integrera ett sådant arbete på en skola vore det toppen. för att få så 

många influenser som möjligt. Dessutom kan vi föra en bättre debatt i ämnet. 

 

Du som lärare är en förebild för dina elever och de ser dig ofta som en vägledare i livet. Det du 

tar upp i undervisningen är givetsvis det som påverkar dem. Vi ger eleverna ett uppvaknande 

kring sin kost och jag upplever att de som idrottar tar till sig mer än andra. Vissa säger att de fått 

veta mycket och bör ändra sin kost men hemmet och de matvanor man har med dig hemifrån 

sitter djupt rotade att de har svårt att ändra. Detta är något man märker även inom idrotten som 

ledare att man behöver nå föräldarna för att något ska hända svårt att svara på, men man tror och 

hoppas att vissa elever ska lära sig. 

 

 

 

 

 

 

8. Undervisning påverkar elevernas kostvanor 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 
 

1 - Instämmer helt 1 33% 

2 
 

0 0% 

3 
 

2 67% 

4 
 

0 0% 

5 - Tar helt avstånd 0 0% 
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9. Lärarna i idrott och hälsa har alltid huvudansvaret för undervisning om 

kost och hälsa 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 
 

1 - Instämmer helt 0 0% 

2 
 

2 67% 

3 
 

1 33% 

4 
 

0 0% 

5 - Tar helt avstånd 0 0% 
 

Det tenderar ofta vara så då kost och hälsa finns med i det centrala innehållet och 

kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa. Dock handlar kost och hälsa och en persons livsstil 

vilket borde beröra alla ämnen i större utsträckning. Somnar eleverna på lektionerna för att de 

inte ätit så är det väl hela skolans ansvar och då fram för allt elevvården och eventuellt mentor. 

Det finns ju flera ämnen, bland annat biologi, som tar upp ämnet. 

 

10. Kosten bör ges större utrymme i undervisningen 

  
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 
 

1 - Instämmer helt 0 0% 

2 
 

1 33% 

3 
 

2 67% 

4 
 

0 0% 

5 - Tar helt avstånd 0 0% 
 

Du som lärare kan själv bestämma hur mycket tid du vill lägga på området så mer utrymme 

behövs inte. Det beror alltså på den enskilda läraren. Tar redan upp kosten tillräckligt under 

kursens gång i olika moment, får in det t ex vid styrka vad behöver man äta då etc.om det skulle 

gälla för idrotten så skulle vi behöva mera tid för allt, och därmed mera tid för hela kursen. 

 

11. Vilka delar ingår i din undervisning om kost? 

I övergripande drag: Välmående, Livskvalité, Ämnesomsättning, Kosthållning, Näringsämnen, 

Livsmedel (att förstå en innehållsförteckning på t.ex. ett kornflakespaket), d.v.s. göra eleverna 

till en medveten konsument, sjukdomsrelaterade symtomer, vätska, kosttillskott m.m.Allt från 

näringsämne, varför vi behöver det till vitaminer etc och energiinnnehåll i mat, samt ett 

miljöperspektiv på maten med transporter och en hållbar utveckling etc. Även sjukdomar 

kommer in som diabetes och allergier mm. Varför de behöver mat som byggnadsmaterial i deras 

kroppar. Det viktiga är att hänvisa till eleven... 
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12. På vilket sätt kan undervisningen om kost utvecklas? 

Ja ni, har bara undervisat knappt ett år så jag får nog skaffa mig mer erfarenhet för att kunna 

svara på denna fråga. Det är upp till varje lärare att ta upp om kosten men material som du kan ta 

del av som ger tips om hur du kan arbeta med det är aldrig fel. Fortbildning kring just 

undervisning om kost är också bra. Jag skulle gärna se mera gruppdiskussioner och dylikt. I 

dagens läge är vi så fullproppade med kostinformation via media så ungdomarna är garanterat 

väldigt medvetna om sin kostsituation. 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av elevernas enkätsvar 
  

 

1. Kön 

 

Man 
 

14 37% 

Kvinna 
 

24 63% 
 

 

2. Ålder 

16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,15,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,15,16,

16, 16,16,16,16,17,15. 

 

3. Hur många måltider äter du vanligen per dag? 

 

 

 

1 
 

3 8% 

2 
 

4 11% 

3 
 

11 29% 

4 
 

23 61% 

5 
 

5 13% 

6 
 

1 3% 

7 eller fler 
 

0 0% 
 

 

4. Jag äter frukost varje dag 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd 

från 

 

 

1 - Instämmer helt 31 78% 

2 
 

3 8% 

3 
 

1 3% 

4 
 

1 3% 

5 - Tar helt avstånd från 2 5% 
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5. Jag äter alltid lunch i skolmatsalen 

 
Instämmer 

helt 
 

Tar helt 

avstånd 

från 
 

1 - Instämmer helt 19 48% 

2 
 

10 25% 

3 
 

5 13% 

4 
 

3 8% 

5 - Tar helt avstånd från 1 3% 
 

 

6. Under rasterna äter jag alltid något 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 
 

1 - Instämmer helt 3 8% 

2 
 

3 8% 

3 
 

2 5% 

4 
 

19 48% 

5 - Tar helt avstånd 11 28% 
 

 

7. På rasten föredrar jag att äta 

Jag kan ibland bli hungrig på förmiddagen, då föredrar jag att äta en banan eller en halv fralla.  

Frukt, ev äpple eller clementin Vattenjag äter oftast inget på rasterna, äter jag något är det en 

frukt.muffins och macka :) <3 Något som får mig att vara mätt! Kanske två stora currymackor! 

Eller ta med mat hemifrån! ingt onyttigt skit! Fralla/Baguetteäter inte mat så ofta på rasten 

förutom lunchen men om jag äter något så är det mestadels en smörgås eller ett äpple. Frukt om 

jag äter någotNågon macka, så nyttigt som möjligt men ibland blir det något sött som en bulle 

för att få en liten socker. 

 

8. Jag har fått undervisning om kost och näringslära på gymnasiet 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 
 

1 - Instämmer helt 3 8% 

2 
 

4 10% 

3 
 

5 13% 

4 
 

13 33% 

5 - Tar helt avstånd 13 33% 
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9. I vilket ämne? 

Vår biologilärare har nämnt det någon gång ibland. Idrott & lite biologi.biologi / idrotVi har inte 

haft någon specifik undervisning i kost och hälsa. Grundskolan hade vi mycket om detta. Idrott 

lite inom biologiIngaBiologi och idrottLite i biologi. Har fått det i grundskolan i hemkunskapen. 

Biologi. Biologi. Högstadiet, bilogi hkk idrottHar inte fått undervisning på gymnasiet men 

ämnena biologi, hemkunskap och idrott på högstadiet. Kemi, Biologivi har inte fått någon 

undervisning av detta! I hemkunskap...Vi har inte haft det än. Vi har pratat lite om de i biologin. 

(under högstadiet har vi snackat mycket om det). 

 

10. Vad innehöll undervisningen om kost och näringslära? 

Om hur vår kropp reagerar på viss föda och vissa ämnen, samt vad vår kropp behöver för att 

överleva. Lite av varje, hur man ska äta, vad som är bra för en. Att man ska träna regelbundet 

och äta rätt mängd mat. vad det inehåller Allt som fanns att lära! Tillräckligt för dom som äter 

dålig skulle kunna ändra på sig med hjälp av den erfarenheten. Matvanor, kost och hur man ska 

äta.Vi har inte haft någon. Hur kroppen fungerar om man äter bra och om man äter dåligt. Fiskar. 

Vad man bör äta. Kolla innehållet. Lite om hur man ska äta och liknande, men med tanke på att 

det inte var ett helt arbetsområde så. 

 

11. Undervisning om kost påverkar elevers kostvanor 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 

 

 

1 - Instämmer helt 6 15% 

2 
 

15 38% 

3 
 

14 35% 

4 
 

2 5% 

5 - Tar helt avstånd 1 3% 
 

12. Lärarna i idrott och hälsa har alltid huvudansvaret för undervisning om kost och hälsa 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 

 

 

1 - Instämmer helt 3 8% 

2 
 

12 30% 

3 
 

14 35% 

4 
 

8 20% 

5 - Tar helt avstånd 1 3% 
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13. Jag anser att undervisning om kost är viktigt 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 

 

 

1 - Instämmer helt 20 50% 

2 
 

5 13% 

3 
 

10 25% 

4 
 

2 5% 

5 - Tar helt avstånd 1 3% 
 

14. Jag anser att jag har goda kunskaper om hur jag bör äta 

 
Instämmer 

helt  

Tar helt 

avstånd 

 

 

1 - Instämmer helt 10 25% 

2 
 

19 48% 

3 
 

7 18% 

4 
 

2 5% 

5 - Tar helt avstånd 0 0% 
 

15. För att hålla mig koncentrerad fram till lunch äter jag följande till frukost; 

Ofta havregrynsgröt, eller en rejäl smörgås och fil och flingor. Vad som finns Hemma haha! ^^ 

Ev en macka eller flingor och mjölk eller yogurt. Ibland steker jag ägg.yoghurt, müsli och 

mjölk.mackor En portion musli. 5 mackor, mörkt bröd. Ett päron. 2 glas mjölk. 1 Ägg. 

Apelsinjuice, dubbelmacka med skinka/ost och paprika/gurkahavregryns gröt eller flingor och 

mackor (''fiber flingor'' med lågt socker innehåll)2 mackor och dricker mjölkMackor, flingor och 

ibland ägg och baconÄter ofta något av följande. Macka med pålägg som t.ex. något av keso, 

sallad, skinka eller ost. Havregrynsgröt Fil med musli. 

Jag vet att havregryn är rikt på långsamma fibrer vilket gör att jag känner mig mätt under en 

relativt lång tid. Annars äter jag flingor med låg halt sockerarter och hög kostfiberhalt. För att det 

finns hemma, typiskt frukostaktigt. Mjölk är det ju mycket kalcium i. & mycket protein i ägg. 

Annars äter jag väll på morgonen för att få igång kroppen. Igentligen är jag inte hungrig alls men 

jag vet att det är bra att äta frukost. För att jag tror de innehåller bra näringsämnen och proteiner. 

Det har fungerat bra så har fortsatt med det.för att det är gott. För att jag äter väldigt mycket och 

är hungrig. 
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16. Din kompis ska utföra en aktivitet som kräver stor fysisk ansträngning, han/hon frågar 

dig om råd. Vad hade du rekommenderat? 

Jag hade föreslagit gymnastik/dans. Ingent skräp. & kolhydrater.pasta och kött.ätt bra och 

nytiogt Mycket fokus, ha ett mål om vad du ska klara. Tro på dig själv. Äta rätt innan du utför 

aktiviteten. Ät ingen stor måltid innan aktiviteten som ex fisk. det tar lång tid att smälta och det 

har sina nackdelar att utföra en krävande fysiskt anstränging. Ett minst en timma innan och ta 

något mindre innan aktiviteten. Mer specifika råd hade jag givit om jag visste mer om vilket 

sorts aktivitet det hade varit. Värm upp innan, se till att äta ordentligt innan, men låt maten 

smälta innan du börjar träna. 

När du dansar rör du dig hela tiden och med inslag av gymnastik där du får använda musklerna 

till att bära upp din egen kroppsvikt. Tillsammans blir detta en fysiskt ansträngande aktivitet. För 

att om man ska anstränga sig mycket fysiskt så är kolhydrater bra, tex pasta potatis eller ris. 

Skulle ocå rekomendera grönsaker och kött. & inte massa konstigheter.för de innehåller mycket 

kolhydrater och protein.:)Har du ingen fokus och inte vet vad du gör, så gör du inte det lätt för 

dig. Du måste ha kunskaper och vara enveten om vad du gör. Mycket självdisciplin, och sett 

alltid upp mål. NO PAIN, NO GAIN. 

 

17. Du har precis varit och styrketränat. Vad väljer du att äta efteråt? 

Ägg, ett glas mjölk och kött och potatis. Mycket proteinrik mat.Kanske en äggmacka eller ett 

äpple. något med kött, mjölk och ägg.matTvå stora köttbitar mycket potatis och sallad, osv. 

Ingen proteinshake eller sådant skit efteråt. Jag bygger på den naturliga vägen. Flingor, ett par 

mackor, juice och en banan. En chokladbot efteråt för att höja blodsockret lite.på grund av min 

vikt så hade jag valt någor mättande med mycket kolhydrater så att jag får ut det mesta av min 

träning, samt äta näringsrika matvaror och dricka mycket vatten så att man får tillbaks 

näringsämnena i kroppen. En frukt. 

Proteiner hjälper dig att bygga muskler, och denna process går snabbare ifall du äter proteiner 

efter styrketräning. Jag svarar att det är proteiner i ägg och arr det är bra för muskler, annars så 

säger jag att dett äpple är friskt och gott och ganska fettsnålt.det innehåller protein och det 

behövs för att bygga upp muskler.för att jag var hungrigFör att kött är protein rikt och potatis är 

full av kolhydrater. Kroppen behöver fyllas på av näring igen efter träningen. och sallad är 

nyttigt att ha vid sidan om. Lättförklarad citat: Sov mycket, träna mycket och ät mycket!För att 

kroppen ska ork. 
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18. Vad innebär att äta hälsosamt för dig? 

En mycket grön och färgglad tallrik, rejält med kolhydrater om du är fysiskt aktiv, och en del 

proteiner. Att äta rätt mängd mat. Att äta ordentligt med de näringsämmnen som kroppen 

behöver. Att äta sallad ofta och kött och kombinera det med träning. & sedan tror jag att det är 

nyttigt att una sig något litet kanske en dag i veckan. Hälsosamt är kanske att välja frukt istället 

för godis och sallad istället för pommes och hambugrare. Inte äta godis, dricka läsk/energidryck 

för ofta.regelbundet och braAtt äta rätt inför och även efter träningen. Även äta rätt hela tiden 

och inte småäta.  

Jag utesluter inget, men vad jag tycker är ohälsosamt att äta är chips, pizza, pommes och friterad 

mat. Jag avstår helst från processad mat som Mc Donalds och Findus färdigrätter. Massa 

konstiga kemikalier. Som har färdats jorden runt. Och snabbmat försöker jag att inte äta. Om vi 

ska köpa pizza tar jag sallad istället. Häls inte massa konstiga ämnen heller, usch för 

det!!ingetinget Jag har tagit helt avstånd från godis och liknande. Det äcklar mig. Men bara för 

att jag gör det och är träningsmänniska till högsta nivå så betyder det nite att alla andra som 

bygger/tränar måste göra det.  
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Bilaga 4 – Mailsvar 

 

"Cerealia dietist AXA Sports Club" <dietist.axasportsclub@lantmannen.com>  den 19 nov 

2012 kl 17:07 

Hej Evelina och tack för ditt mail 

 

Vilket spännande examensarbete! Nu vet jag inte exakt vilka "kostråd" du menar som är 

publicerade på vår hemsida? Både Karin och jag som skriver texterna har läst till dietister 

och följer de nordiska näringsrekommendationerna, när vi går in på mer specifika råd 

spelar ofta erfarenhet in. Men som svar på din fråga skulle jag säga NNR och vidare 

Svenska livsmedelsverkets råd och rekommendationer. 

 

Lycka till med ditt arbete! 

 

Med vänlig hälsning 

Jennie Johansson 

 

Leg. dietist  

AXA Sports Club 

 

Lantmännen Cerealia 

Visiting address: S:t Göransgatan 160A 

Postal address: Box 30192 

SE-104 25 Stockholm, Sweden 

 

Mobile: +46 0709 27 80 32 

E-mail: jennie.johansson@lantmannen.com 
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Bilaga 5 – Lärarenkät   
 

 1. Kön 

 
 

Man 

Kvinna 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

 

4. Bedriver du undervisning om kost i idrott & hälsa undervisningen? 

Ja 

Nej 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. Om JA, vad använder du för material? 

Lärobok 

Internet 

Annan personal 

Eleverna ansvara själv för materialet 

Annat 
 

 

 

6. Om NEJ, varför inte? 

Tidsbrist 

Tycker ej att det är relevant 

Annat 

 

 

 

7. Elever och annan personal bör integreras i hälsoarbetet 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 
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9. Lärarna i idrott och hälsa har alltid huvudansvaret för undervisning om 

kost och hälsa 
 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 

 
 

 

 

10. Kosten bör ges större utrymme i undervisningen 

  
 

 

1 - Instämmer helt  

2  

3  

4  

5 - Tar helt avstånd  

 

11. Vilka delar ingår i din undervisning om kost? 

 

12. På vilket sätt kan undervisningen om kost utvecklas? 
 

 

 

 

 

 

 

8. Undervisning påverkar elevernas kostvanor 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 
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Bilaga 6 – Elevenkät  
 

1. Kön 
 

Man 
 

Kvinna 

  
 

 

2. Ålder 

 

3. Hur många måltider äter du vanligen per dag? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 eller fler 

 
 

 

4.  Jag äter frukost varje dag 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd från 
 

 

 

5. Jag äter alltid lunch i skolmatsalen 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd från 
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6. . Under rasterna äter jag alltid något 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 

 
 

 

7. På rasten föredrar jag att äta: 

 

 

8. Jag har fått undervisning om kost och näringslära på gymnasiet 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 
 

 

 

 

9. I vilket ämne? 

 

 

10. Vad innehöll undervisningen om kost och näringslära? 

 

 

11. Undervisning om kost påverkar elevers kostvanor 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
55 

 
 

 
 

12.  Lärarna i idrott och hälsa har alltid huvudansvaret för undervisning om kost och hälsa 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 

 
 

 

13.  Jag anser att undervisning om kost är viktigt 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 

 
 

 

14. Jag anser att jag har goda kunskaper om hur jag bör äta 

 

1 - Instämmer helt 

2 
 

3 
 

4 
 

5 - Tar helt avstånd 
 

 

 

15. För att hålla mig koncentrerad fram till lunch äter jag följande till frukost; 

 

16. Din kompis ska utföra en aktivitet som kräver stor fysisk ansträngning, han/hon frågar 

dig om råd. Vad hade du rekommenderat? 

 

17. Du har precis varit och styrketränat. Vad väljer du att äta efteråt? 

 

18. Vad innebär att äta hälsosamt för dig? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Evelina Hansson

Lärare i ämnena idrott och hälsa samt
biologi för grundskolans senare år och
gymnasieskolan.

Jonas Claesson

Lärare i idrott och hälsa och
samhällskunskap för grundskolans
senare år.


