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Sammanfattning 
 

Skolan anses vara ansvarig för hur elever ska främja sin hälsa genom hela livet. Det tydliggörs i 

läroplanen för gymnasieskolan där det framgår i det centrala innehållet att eleven ska utveckla 

kunskaper och färdigheter om hur olika livsfaktorer påverkar hälsan och att de ska lära sig ta 

ansvar för sin hälsa. Skolinspektionen (2010) gjorde en flygande undersökning som visade att 

undervisningen i idrott och hälsa innehöll mycket idrott men lite hälsa, samt att lärare och elever 

fortfarande ser ämnet idrott och hälsa som ett rent praktiskt ämne där målet är att röra på sig. 

Tidigare forskning har även visat att lärare har svårt att definiera begreppet hälsa och har även 

dålig kunskap om kost i relation till hälsa. Därför har syftet men denna studie varit att undersöka 

vilka hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas och dominerar i lärares tal om kost i relation till 

hälsa. Resultatet av studien har även diskuterats i termer av möjligheter och hinder för lärares 

undervisning om kost. Den teoretiska ansats som genomsyrar studien är diskursteori och utifrån en 

diskursteori kan möjliga diskurser utrönas vad gäller lärares tal om kost i relation till hälsa. För att 

samla in data har intervjuer genomförts med fem gymnasielärare i idrott och hälsa. Intervjuerna 

transkriberades och kodades och därefter användes en matris för att skapa kategorier om hur lärare 

talar om kost i relation till hälsa samt hur de uttrycker sig om möjligheter och hinder i 

undervisningen om kost. Kategorierna placerades sedan in i Quennerstedts (2006) redan 

identifierade hälsodiskurser. Resultatet visade att de hälsodiskurser som inkluderas i lärares tal om 

kost i relation till hälsa var fysiologidiskursen, riskdiskursen och social fostrandiskursen. De 

hälsodiskurser som exkluderas i lärares tal var moraliseringsdiskursen, hygiendiskursen, 

motorikdiskursen och kroppsupplevelsediskursen. De dominerande hälsodiskurserna i lärares tal 

var fysiologidiskursen samt riskdiskursen. Fysiologidiskursen är även något som dominerar i 

tidigare forskning om hälsa i idrott och hälsa. Vad som även visades i resultatet var en ny 

potentiell diskurs som fått namnet kost för mental hälsa. Vad gäller möjligheter och hinder i 

undervisningen om kost framgick det främst hinder och lite möjligheter. Lärare uttryckte dålig 

kunskap om kost och även en tidsbrist i ämnet vilket gjorde att de prioriterade fysisk aktivitet som 

hälsofrämjande. Kost visades få lite undervisningstid i ämnet vilket stämmer överens med tidigare 

forskning.  

 

	  
Nyckelord: diskursteori/diskursanalys, hälsodiskurser, lärare i idrott och hälsa. 
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Förord 
 
För att möjliggöra denna studie vill jag först och främst tacka alla lärare som ställt upp för att delta 

i studien. Jag vill även rikta ett tack till examinatorn Marie Öhman som har bidragit till en 

förbättring av studiens innehåll. Slutligen vill jag hylla min handledare för studien, Karin 

Rudsberg. Stort tack för att du bidragit med professionell handledning under hela arbetets gång. 

Du har även stöttat och bidragit med energi som hjälpt mig orka hela vägen fram och kunnat 

utforma en studie som jag är väldigt nöjd med. Alla borde få ha en egen Karin som handledare för 

sin uppsats.   
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1. Introduktion 
 

Barn och ungdomars hälsa samt levnadsvanor ses idag som ett stort orosmoln för samhället 

(Åbacka 2008). Från läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, förklaras att skolan är den 

ansvariga för att alla elever efter genomförd gymnasieutbildning ska fått kunskap om hur de kan 

främja sin hälsa resten av livet. I dagens läroplan för gymnasieskolan, Lgy11, står det att eleven 

ska utveckla färdigheter och kunskaper om hur olika livsfaktorer kan påverka hälsan för att ta 

ansvar för sin hälsa. Så sent som i det centrala innehållet nämns begreppet kosthållning i relation 

till hälsa men står inte med som ett kunskapskrav för bedömning. Skolverket förklarar att det 

centrala innehållet i kursplanen ska ange vilket obligatoriskt innehåll som bör behandlas i 

undervisningen. I en film från Skolverket (28 mars 2014) som benämns Prov, bedömning och 

betygssättning förklarar Helena Carlsson att "Elevens kunskaper bedöms utifrån kunskapskraven 

och inte utifrån det centrala innehållet. Om en elev missat ett centralt innehåll, kan den alltså ändå 

få betyg om han eller hon uppnår kunskapskraven för det betyget". Utifrån detta citat skulle det 

kunna leda till att det centrala innehållet inte är något som prioriteras i ämnet eftersom det inte ska 

betygssättas. Undervisningen om kost och hälsa förklarar Rosén (2004) bedrivs i ämnena hem- 

och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. I hennes rapport av från Livsmedelverket belyses att 

ingen av lärarutbildningarna i ämnet idrott och hälsa förutom Uppsala1 och Umeå får utbilda sig i 

obligatoriska kurser om kost. Denna undersökning visar på bristande kunskap hos lärare i idrott 

och hälsa om kostens betydelse för hälsan som är ett centralt innehåll i läroplanen för 

gymnasieskolan. 

 

Vad innebär då hälsa? Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 1948) innebär hälsa frånvaro av 

handikapp och sjukdom samt ett fullständigt tillstånd av välbefinnande, så väl som fysiskt, 

psykiskt och socialt. Detta innebär att hälsa är ett subjektivt uppskattande av sitt egna välmående. 

Dock förklarar Thedin Jakobsson (2007) att lärare i idrott och hälsa anser att hälsobegreppet är 

otydligt definierat och det har påverkat deras undervisning då de själva får uppfatta och tolka hur 

de ska lära eleverna om hälsa. Vidare förklaras att det saknas en grundläggande förståelse samt en 

enighet om vad hälsobegreppet innebär för att kunna uttrycka det i undervisningen. Lärarna 

menade att hälsa främst var en teoretisk kunskap medan idrott var praktisk kunskap. Hälsa har 

länge beskrivits som avsaknad av sjukdom men har på senare tid börjat inkludera faktorer som 

fysiska, psykiska och sociala. Det ställs större krav på både skola och samhälle som inte enbart ska 

förebygga sjukdomar och skador utan även främja hälsa (Thedin Jakobsson 2007). Vidare 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lärarutbildning	  för	  idrott	  och	  hälsa	  finns	  ej	  längre	  på	  Uppsala	  universitet.	  	  
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understryker Ekberg och Erbeth (2000) att det finns en osäkerhet om vad som ska undervisas i 

ämnet idrott och hälsa. 

 

Den forskning som bedrivs om kost samt det som lyfts fram och fokuseras på i media och i 

samhället är att dålig kost kan leda till ohälsa. Det tydliggörs av Åbacka (2008) som förklarar att 

matvanor har förändrats i en ogynnsam riktning de senaste decennierna. Detta förklaras som stor 

betydelse för folkhälsan både nu och för framtiden. Kost är en stor del av människors välmående 

och utifrån sitt egna matintag kan individen påverka sin hälsa genom att förbättra, försämra eller 

vidmakthålla sin hälsa (Åbacka 2008). Beroende på vad vi har för kostkunskaper speglar det sig i 

våra kostvanor (Enghardt Barbieri 2013). Brenowitz & Reeves-Tuttle (2003) förklarar att dåliga 

kostvanor bland barn och ungdomar är oroande då det kan påverka skolresultaten. De förklarar att 

kostbeteenden formas tidigt i livet samt att utbildning om nutrition och kost kan leda till en positiv 

kosthållning för hälsan. Lagerberg & Fogelberg (2008) klargör att barn och ungdomar väljer 

hälsosammare levnadsvanor om de har kunskap om kost. Åbacka (2008) förtydligar detta att 

lärarna, föräldrarna och samhället uppmanas att bidra med kunskap om en hållbar livsstil till 

dagens barn och ungdomar genom uppfostran i hemmen samt undervisning om kost i skolan.   

 

Vad vi äter har stor inverkan på våra prestationer och vår hälsa, och med en kunskap om kostens 

betydelse för människans hälsa kan vi påverka våra kostvanor i positiv riktning. Skolan anses som 

ansvarig för att elever efter avlutad skolgång ska ha kunskap om hur de kan främja sin hälsa 

genom hela livet (Lpf 94). I det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa i Lgy11 står 

det att elever ska lära sig om kostens betydelse för hälsan. Trots det har tidigare forskning visat att 

lärare har svårt att definiera begreppet hälsa och har även dålig kunskap om kost i relation till 

hälsa, vilket bidragit till få undervisningstimmar i ämnet. Utifrån tidigare studier framgår för det 

första att hälsa anses som ett mångtydigt begrepp för lärare i idrott och hälsa. För det andra 

framgår det att kostundervisning endast är något som nämns ska ingå i undervisningen utifrån det 

centrala innehållet i läroplanen, men är inget kunskapskrav som ska betygssättas. Det framgår 

även att lärares kunskap om kost ses som bristfällig. För det tredje framgår stor del av tidigare 

forskning att undervisning om kost behandlar kost med avseende på matvanor, fetma och ohälsa. 

Det är även något som framställs i samhället och media vad gäller kost. Detta samtidigt som 

läroplanen beskriver hälsa i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) definition som fysisk, 

psykisk och social hälsa. Det tycks dock saknas kunskap om hur lärare talar i sin undervisning om 

kost relaterat till hälsa samt hur de uttrycker sig om möjligheter och hinder i undervisningen om 

kost. Det har lett mig till att studera vilka hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas och 
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dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsan, samt även diskutera lärares uttryck om 

möjligheter och hinder i undervisningen om kost. Denna studie kommer genomsyras av en 

diskursteori då syftet med studien är att undersöka lärares tal. Data kommer att samlas in genom 

intervjuer med fem lärare i idrott och hälsa på gymnasiet. Intervjuerna kommer i sin tur 

transkriberas och kodas. Därefter kommer en matris att användas för att skapa kategorier om hur 

lärare talar om kost i relation till hälsa samt hur de uttrycker sig om hinder och möjligheter i 

undervisningen om kost. Slutligen kommer analysmetoden bestå av en diskursanalys för att 

förklara lärares tal om kost i relation till hälsa genom att placera in kategorierna som skapats i 

Quennerstedts (2006) redan identifierade hälsodiskurser.  

 

2. Bakgrund 
 
Bakgrunden kommer presentera hur kursplanerna i idrott och hälsa har förändrats från 1800-talet 

samt när och hur kost i relation till hälsa förklarats i de olika kursplanerna. Bakgrunden kommer 

även beskriva vad kost har för betydelse för människors hälsa. 

 

2.1. Läroplaner 
 

Idrott och hälsa har ändrat namn flertal gånger från 1800-talet, och om vi blickar tillbaka i tiden 

har ämnets namn korrigerat från att heta gymnastik, gymnastik med lek och idrott samt enbart 

idrott. År 1994 ändrades namnet till det är idag, idrott och hälsa. Namnbytet innebar en ny riktning 

inom ämnet vad gäller ett tydligare hälsoperspektiv som innefattade en holistisk syn på hälsa. 

Hälsa innefattade livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Däremot gavs inga direktiv om vad 

hälsoperspektivet innebar i praktiken (Annerstedt 2001). Vad menas egentligen med hälsa i 

läroplanen och när ansågs kost betydelsefullt för hälsan?  

 

I läroplanen för gymnasieskolan, Lgy70, står det att idrottsundervisningen har en central roll i 

skolans hälsoarbete och att idrottens huvuduppgift är förebyggande hälsovård genom allsidig 

fysisk träning, kunskaper om människokroppen samt att förstå sambandet mellan fysisk träning, 

hälsa och välbefinnande. Målet med idrotten var främst en hälsoinriktning och det var i idrotten 

som eleverna skulle få en bas av kunskaper om hälsofrämjande fysisk aktivitet. Inom denna 
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hälsoaspekt var däremot inte kost något som prioriterades i ämnet utan det handlade mer om 

ergonomi, motion, idrottsaktiviteter och träningslära, så som anatomi och kroppens funktion.  

 

I gymnasieskolans följande läroplan, Lpf94, beskrivs i ämnets syfte att idrott och hälsa utgår från 

ett brett hälsoperspektiv och att eleverna ska öka sin kunskap om hur kroppen fungerar. Det 

förklaras även hur goda kostvanor, friluftsliv samt regelbunden fysisk aktivitet kan leda till en 

förbättring av både fysiskt som psykiskt välbefinnande. Eleverna ska få fördjupade kunskaper om 

kost, motion, droger, dopingpreparat och motionens påverkan på kroppen. Efter kursens slut ska 

eleverna ha kunskaper om kostens betydelse för hälsan ur både ett näringsfysiologiskt likväl ett 

socialt perspektiv. Enligt Jonsson (1995) är idrott och hälsa det enda gymnasiegemensamma 

ämnet som följer upp kostundervisningen från grundskolan. Hon framställer en undersökning som 

är genomförd av Svensk Förening för Näringslära (SFN) om hur många timmar per år som ämnet 

idrott och hälsa undervisar om kost. Resultatet visade att kostkunskap inte får en betydlig del i 

undervisningen.  

 

I nästkommande läroplan för gymnasieskolan, Gy2000, står det i ämnets syfte att elever ska 

utveckla sin psykiska, fysiska och sociala förmåga, få kunskaper om livsstilens betydelse för 

hälsan och få en fördjupad kunskap hur olika faktorer kan påverka det sociala, fysiska samt 

psykiska välbefinnandet. Mål som elever ska uppnått efter avslutad kurs består bland annat av att 

inneha kunskap om hur olika faktorer påverkar människan samt kunna diskutera hur sambanden 

mellan hälsa, livsstil och miljö påverkar människors hälsa. I betygskriterierna för betyget godkänt 

ska eleven ge exempel på kostens betydelse för hälsan. I dagens läroplan för gymnasieskolan, 

Lgy11, står det att undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:[…] Kosthållning, 

droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation” (Lgy11, s 84-85). Men det är 

inget som ska bedömas eller betygsättas längre.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, framgår det att eleverna 

ska lära sig sambandet mellan kost och hälsa. Det är också ett kunskapskrav i slutet av årskurs 9 

då eleverna ska kunna föra resonemang om hur aktiviteter tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Jonsson (1995) föreslog utifrån hennes 

rapport att ämnet idrott och hälsa borde undervisa praktisk kostkunskap med en hälsoinriktning i 

kombination med konsumentfrågor. Men det visades sig att det inte fungerade då lärare i idrott 

och hälsa inte har tillräckligt med kunskap att undervisa om livsmedel och praktisk matlagning. 
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Sammanfattningsvis har det åskådliggjorts från tidigare läroplaner att kostundervisning på 

gymnasieskolan var till en början inget som prioriterades i idrottsundervisningen, utan det var 

främst fokus på hälsofrämjande fysisk aktivitet. Senare i Lpf94 var ett syfte med undervisningen 

att eleverna skulle få kunskap om hur goda kostvanor kan leda till ökat välbefinnande, och efter 

avslutad kurs skulle eleven inneha kunskaper om kostens betydelse för hälsan. I dagens läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, är kostens betydelse för hälsan ett 

betygskriterium som det även var i den förra läroplanen för gymnasieskolan, Gy2000. Men i 

dagens läroplan för gymnasieskolan, Lgy11, är kostens betydelse för hälsan enbart ett centralt 

innehåll och inte något som längre betygsätts.  

 

2.1.2. Kost för hälsan 
 

Stor del av forskning om kost fokuserar på vad och hur vi ska äta för att undvika sjukdomar och 

övervikt, men även hur vi ska äta för att vara fysiskt aktiva och kunna prestera. Vad vi har för 

kunskaper om kost speglar människors kostvanor, och goda kunskaper om hälsosam kost har 

vistats främja människors val mot en mer hälsosam livsstil (Åbacka 2008). Kostvanor förklaras 

vara bland de viktigaste faktorerna för en god hälsa (Prell 2010). Enligt Livsmedelverket (2012) 

finns det specifika kostmönster för att uppnå en god hälsa och Mattisson, Enroth och Becker 

(2012) belyser att kosten är en av de viktigaste faktorerna för en god hälsa. En bra kost innebär 

mat som innehåller mycket bladgrönsaker, rotfrukter, nötter och frön, fullkornsprodukter, fisk och 

skaldjur samt matfetter på vegetabilisk olja. Lindberg & Svenlén (1991) poängterar att felaktig 

kost och brist på motion kan leda till en negativ inverkan på hälsan som även Ekberg och Erbeth 

(2000) stöder, att fysisk aktivitet och goda kostvanor leder till en god hälsa som gör att vi undviker 

sjukdomar samt skador.  

 

Dåliga kostvanor samt kunskaper om kost har visats kunna leda till ohälsa. Vi behöver äta mat 

varje dag, men de stora frågorna är ständigt vad vi ska äta och hur vi ska äta. Idag är det oändliga 

kostråd från alla håll och det kan upplevas förvirrande då kostråden verkar förändras varje dag. 

Många välfärdssjukdomar kan kopplas till felaktiga kostvanor och livsmedlens näringsinnehåll är 

en viktig faktor för individers hälsa. Ny energi behövs varje dag och genom kosten får människan 

sin energi. Frukost är viktig för barn och ungdomar för det har visats ha en påverkan på 

inlärningsförmågan och minnet (Åbacka 2008).   
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Dessa kostråd är vad lärare i idrott och hälsa har tillgång till för undervisning om kost vilket jag 

anser kan vara problematiskt.  Som Åbacka (2008) förklarar så är det en ständig fråga vad vi ska 

äta då kostråd konstant förändras om vad som är bra och mindre bra för människans hälsa. Det kan 

i sin tur leda till ett problem för lärare i idrott och hälsa att veta vad det är för kunskap som hen 

ska ge eleverna i undervisningen om kost i relation till hälsa. Eftersom dagens läroplan är så pass 

tolkningsbar är det läraren som är den ansvariga för innehållet i undervisningen vilket leder till att 

hen är den som väljer vad det centrala är om kost i relation till hälsa.  

 

2.2. Tidigare forskning 
 

Det urval som jag gjort när det gäller tidigare forskning grundar sig i relevans för studiens syfte 

och frågeställning, och har därför inriktat sig på kost och hälsa i undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa. Forskning berör främst undervisningen i idrott och hälsa på gymnasieskolan men även 

några inslag framställs med forskning från grundskolan vad gäller hur lärare undervisar om hälsa 

och kost. Varför jag främst valt att studera forskning som riktar sig mot gymnasieskolan är för att 

denna studie utgår från gymnasieskolans läroplan, Lgy11, om hur lärare talar om kost i relation till 

hälsa när kost enbart är ett centralt innehåll i undervisningen och inte ett kunskapskrav som på 

grundskolan. Tidigare forskning innefattar både svensk samt internationell forskning. 

 

2.2.1. Hälsa i undervisningen 
 

Barn och ungdomars idrott - och motionsvanor har minskat på fritiden samt i ämnet idrott och 

hälsa på grund- och gymnasieskolan. Det har kopplats till sämre hälsotillstånd och ökad risk att 

drabbas för olika sjukdomar. Ämnet idrott och hälsa har under en kort tid genomgått många 

förändringar. Ämnet har tidigare fokuserat på att lära ut fysiska färdigheter till eleverna. De nya 

läroplanerna har varit mer riktade mot att lyfta fram hälsofrågor och teoretiska reflektioner om 

hälsa (Patriksson 2002). I en utvärdering av ämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor av Eriksson 

m.fl. (2003) anses hälsa vara ett separat moment i undervisningen som delvis inte ingår i de 

fysiska aktiviteterna. I deras analys visade det sig att undervisningen i idrott och hälsa ska 

utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande som innefattar fysisk, psykisk och social 

förmåga samt en positiv självbild. Hälsa ska ses både ur ett samhällsperspektiv som utifrån ett 

individperspektiv. 
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I Quennerstedt (2007) förklaras att undervisningen i idrott och hälsa i Sverige ska domineras av 

innehåll som utgår från ett hälsoperspektiv då undervisningen ska leda till goda vanor av kost och 

fysisk aktivitet. Undervisningen ska ge fysisk träning samt utveckla elevernas kunskaper inom 

området av fysisk träning. Hälsa tas dock för givet i samhället och innebär ett tillstånd då 

människor inte är överviktiga eller sjuka. Han problematiserar även att ämnet idrott och hälsa står 

vid ett vägskäl om hälsofrågorna i ämnet. Det kan förklaras som vilken problematik ämnet ska ta 

på sig vad gäller hälsa, om fokus ska vara på att motverka övervikt hos barn och ungdomar eller 

lära sig kunskaper om att god kondition är förebyggande mot övervikt. I Meckbachs (2004a) 

studie framgår det att lärare i idrott och hälsa vill att eleverna ska förstå vikten av att röra på sig 

och ta ansvar för sin egen träning och hälsa. Det är viktigt att de förstår innebörden av att träna 

och ha en hälsosam livsstil genom att finna aktiviteter som eleverna även kan göra efter skolans 

slut. Meckbach (2004b) förklarar att lärarna fokuserar på att eleverna ska lära sig om kroppen och 

hälsan samt att undervisningen i idrott och hälsa ska ge olika alternativ av aktiviteter så att varje 

elev kan hitta sin motionsform som hen kan utöva på fritiden. Det är viktigt att eleverna ska förstå 

vikten av att röra sig nu och i framtiden för att påverka sin hälsa.  Dock visade det sig i studien att 

få lärare undervisar om läran om kroppen och hälsa utifrån teoretiska genomgångar, eller 

tillsammans med eleverna reflekterar över vad de lär sig i ämnet. Eleverna får även ingen egen 

lärobok i ämnet eller läxor. Det visade även att det är få lärare som planerar sin undervisning 

utifrån idrott och hälsas kursplan. Somliga lärare anser ämnet som ett kunskapsämne för att 

inspirera till ett eget intresse för att själva söka vad som påverkar ens egen hälsa och livsstil. Det 

framgår att lärarna anser att ämnet ska bidra till glädje genom fysisk aktivitet, men de verkar 

glömma bort vad för kunskap som de ska bidra med till eleverna. 

I Skolinspektionens (2010) flygande undersökning åkte de oanmält ut till 172 skolor och 

granskade undervisningen i idrott och hälsa. Sammanlagt var det 304 lektioner som observerades 

och undersökningen visade att undervisningen i idrott och hälsa innehöll mycket idrott men lite 

hälsa. Det visades att det var bollspel som var den dominerande aktiviteten då nästan tre 

fjärdedelar av de observerade lektionerna innehöll bollspel. Det är något som problematiseras 

eftersom det kan leda till en negativ påföljd utifrån att det leder till ett begränsat utbud och att 

elever på så sätt går miste om en del av vad undervisningen ska behandla utifrån kursplanen. Det 

kan även leda till ett stort fokus på tävling som inte är syftet för ämnet idrott och hälsa. 

Skolinspektionen utförde över 800 noteringar och bara 12 noteringar kunde kopplas till begreppet 

hälsa. Samhällets larmrapporter om att barn och ungas hälsa har försämrats har tydligt påverkat 
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kursplanen. Men resultaten från inspektionen var förvånande att hälsa fick sådant litet utrymme i 

undervisningen trots tydliga direktiv i kursplanen. Det framgick även i undersökningen att:  

Hos både lärare och elever och även utanför skolan finns fortfarande en syn på 

ämnet idrott och hälsa som ett rent praktiskt ämne där ”att röra på sig” är 

målet med undervisningen. Den nuvarande kursplanen som betonar 

hälsoperspektivet och ser ämnet som ett kulturbärande kunskapsämne verkar 

ha haft svårt att få genomslag i praktiken (Skolinspektionen 2010, s 7).  

 

I citatet ovan förklaras att ämnet idrott och hälsa ses som ett praktiskt ämne och inte som ett 

kunskapsämne som ska bidra med lärdom om hälsan. Det är något som kan sammankopplas med 

Thedin Jakobssons (2005) arbete Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? där hon utförde en 

intervjustudie med tio stycken lärare i ämnet idrott och hälsa. Vad som framgick i arbetet var att 

dessa lärare hade svårigheter att definiera begreppet hälsa, och när de fick svara på vad hälsa 

innebar för dem och hur det kom till uttryck i undervisningen svarade de tveksamt och det 

framgick att dem inte funderat så mycket över hälsobegreppet. Lärarna menade att hälsa främst 

var en teoretisk kunskap och det innebär ett tänkande och undervisning i traditionella lärosalar, 

medan idrott var praktisk kunskap som innebär rörelse och sådant som utförs med hjälp av 

kroppen. Det framgick även att lärarna enkelt kunde förklara vad idrott innebar i ämnets namn och 

hur det kommer till uttryck i undervisningen, men hälsa var däremot svårare trots att det ingår i 

ämnets namn. Vidare problematiseras det i studien att:  
 

För lärare som undervisar i idrott och hälsa verkar begreppet hälsa vara diffust 

och inte tydligt vad det ska innebära, och hur det ska gestaltas i 

undervisningen. Hälsa uttrycks som något man ska uppnå men på vilket sätt 

man ska uppnå hälsa konkretiseras inte (Thedin Jakobsson 2005, s 48). 

 

Det var enbart en lärare i denna intervjustudie som förklarade att målet med idrott och hälsa var att 

vara fysiskt aktiv för sin hälsa. Det visades en osäkerhet hos lärarna om vad hälsa innebar och hur 

det ska framgå i undervisningen vilket Thedin Jakobsson tolkar som att dessa lärare inte funderat 

särskilt mycket över ämnet.  

 

I Quennerstedts (2006) avhandling Att lära sig hälsa förklarar han att hälsa kan ses på olika sätt. I 

avhandlingen tas det upp två perspektiv att se på hälsa; det salutogena perspektivet som innebär att 

hälsa utvecklas genom psykiska, fysiska och sociala processer, och det patogena perspektivet som 
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utgår från det sjuka och onormala vilket betyder att hälsa är avsaknad från sjukdom. Vidare 

tydliggör han att hälsa i ämnet idrott och hälsa innefattar att undervisningen ska tillgodose goda 

vanor i fysisk aktivitet och kost samt utveckla elevernas kunskaper om fysisk aktivitet. Utifrån 

analyser ur den patogena hälsodiskursen innebär hälsa ett normaltillstånd, det vill säga en 

hälsosam ”normal” elev är fysiskt aktiv och innehar goda kunskaper om hur man tränar sin kropp. 

På så sätt ska undervisningen i idrott och hälsa erbjuda hur vi uppnår hälsa genom att motionera 

och äta rätt för att undvika övervikt och sjukdomar. Utifrån idrott och hälsas ämnesdiskurs ska 

hälsa förebygga och förhindra sjukdomar, en stillasittande livsstil och dålig kosthållning. Dock 

kritiserar han skolans styrdokument för ämnet då hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, det vill säga människan i hela sin livsmiljö, får ett litet utrymme i styrdokumenten. 

Om han utgår från den salutogena analysen, som största delen av avhandlingen framhäver, innebär 

hälsa kostvanor och kunskap om fysisk träning, motionsvanor och deltagande i sociala 

fritidsaktiviteter. Det ska i sin tur leda till en utveckling av sociala relationer och livslångt 

engagemang för rörelse och idrottsaktiviteter.  

 

2.2.2. Hälsodiskurser 
 

I Quennerstedt (2008) avhandling identifierade han sju olika hälsodiskurser utifrån de centrala 

styrdokumenten för idrott och hälsa om hur hälsa kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa. 

Dessa hälsodiskurser är dels intressanta för att de redan är identifierade diskurser vad gäller talet 

om hälsa, men även för att de har stor relevans för denna studie. Nedan följer en förklaring för 

varje hälsodiskurs: 

 

Fysiologidiskursen är den mest dominerade diskursen som identifierats i relation till hälsa, och där 

framställs hälsa utifrån biologiska samt individuella perspektiv. Det innebär hur goda 

levnadsvanor så som friluftsliv och goda kostvanor ska stimuleras, samt hur kunskaper om fysisk 

träning samt att utöva fysisk träning främjar hälsa. Dessa olika handlingar formas av kunskaper 

från anatomi och fysiologi men även att goda kostvanor samt regelbunden fysisk aktivitet är det 

centrala för en hälsosam livsstil. I och med det menas att konditionsträning, rörlighet, 

styrketräning och en god kosthållning är viktiga delar för fysiskt välbefinnande.  

 

Riskdiskusen innebär att identifiera, hantera och förebygga olika skador och risker i relation till 

hälsan. Främst är denna diskurs kopplad till ergonomi och arbetsmiljö, men även till droger samt 

skador och diskursen ses som en förebyggande idé. Denna diskurs ges form utifrån kunskaper från 
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anatomi och fysiologi med fokus på biologiska samt individuella kroppen. En stor del av 

riskdiskursens hälsoperspektiv är skolans arbetsmiljö och det är viktigt att eleverna förstår 

kopplingen mellan hälsa och arbetsmiljön. Den kan innebära hur man sitter, står, går och lyfter 

ergonomiskt rätt. Drogers påverkan på hälsan innebär dess verkan på den biologiska kroppen som 

biverkningar och skador av narkotika, alkohol och tobak.  

 

I hygiendiskursen förklaras hälsa utifrån att eleverna ska förstå att det är centralt att sköta sin 

hygien och hålla sig ren. Det innefattar att lära eleverna att ta ansvar för sin hygien och att duscha. 

Det kan innebära att eleverna ska duscha efter varje idrott och hälsa lektion samt att de inte enbart 

duschar för sin egen skull, utan även av respekt för andra. Läraren ska lära eleverna 

hygienkunskaper och informera eleverna om hygienfrågor för sin hälsa.  

 

Social fostrandiskursen belyser att social fostran är en central del av idrott och hälsa. Hälsa i 

denna diskurs är kopplad till att förbättra elevers sociala välbefinnande utifrån bra relationer 

mellan eleverna då de visar hänsyn och respekt för alla i gruppen. Det handlar även om att 

eleverna ska förstå och lära sig hur olika relationer och sociala mönster påverkar sin hälsa och att 

de ska lära sig att ta ställning till olika sociala hälsofrågor.  

 

Moraliseringsdiskursen berör hälsa genom olika beteendemål som ska leda till att eleverna ska 

kunna uppföra sig i grupp, visa varandra hänsyn samt följa regler och uppföra sig för att öka 

trivseln i gruppen.  

 

Motorikdiskursen är utifrån ett hälsoperspektiv kopplat till god kroppsuppfattning, god motorik 

samt kännedom om kroppens egen förmåga. På så sätt kan eleverna delta i olika former av rörelse 

utifrån basfärdigheterna så som springa, hoppa, gå, klättra och krypa. Motoriska färdigheter kan på 

så sätt ge förutsättningar för att värdera och välja olika rörelseformer utifrån ett hälsoperspektiv. 

 

Kroppsupplevelsediskursen berör hälsa utifrån att ha kul och må bra samt att uppleva rörelseglädje 

som leder till ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande.  

	  

2.2.3. Kost i undervisningen 
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Brenowitz & Reeves-Tuttle (2003) förklarar att dåliga kostvanor bland barn och ungdomar är 

oroande då det kan leda till kroniska sjukdomar och även påverka skolresultaten. De förklarar att 

kostbeteenden formas tidigt i livet och utbildning om nutrition och kost kan leda till en positiv 

kosthållning för hälsan.  Studien ämnade undersöka lärares självförtroende för undervisning om 

kost och nutrition samt hur ofta lärare undervisar inom området. Studiens resultat visade att de 

flesta lärarna undervisade mindre än tio timmar per år om kost och nutrition, samt att lärarna 

upplevde bristande kunskap om kost. Forskarna förklarar att det inte är möjligt att påverka 

elevernas kostval med så få undervisningstimmar i ämnet. De påvisar även att om läraren har bra 

självförtroende och kunskap att undervisa om kost spenderar hen fler timmar med denna 

undervisning.  I Ranis m.fl. (2012) studie utfördes en undersökning i Indien där de gav elever 

möjligheten att få undervisning om kost och nutrition en timma i veckan i tio veckor. Först utförde 

de ett förtest med eleverna genom en enkät för att få en uppfattning om vad de har för inställning 

samt kunskap relaterat till kost. Efter tio veckors undervisning genomfördes ett eftertest utifrån 

samma enkät. 181 elever deltog och kunskapen om olika kosthållningar ökade från 37 % till 67 % 

samt en mer positiv attityd mot hälsosammare matval ökade från 18 % till 40 %. Resultaten från 

denna forskning kan sammanfattas att undervisning om kost och nutrition leder till en mer positiv 

attityd samt större kunskap om olika kosthållningar.   

 

I en studie från Storbritannien undersöktes hur kostundervisningen ska utformas för barn och unga 

utifrån läroplanen. I läroplanen framhävs vikten av att eleverna bör lära sig både praktiska samt 

teoretiska kunskaper och färdigheter om kost och nutrition. Men vad som inte tas i åtanke är att 

läroplanen är väldigt tolkningsbar och alla skolor använder sig av olika metoder för att undervisa 

om kost. Oftast är utrustningskostnader ett hinder för att göra denna undervisning möjlig. För att 

förverkliga läroplanens hänseenden behövs detta åtgärdas. Skolorna som medverkade i studien 

menade att barn och unga behöver undervisning om kost för att kunna påverka sin hälsa, samt för 

deras lust att lära om kostens betydelse för framtida välbefinnande (Ballam 2010).  För att 

undervisa om kost i skolan har forskning från Australien testat ett nytt koncept. För att aktivt lära 

sig om kostens betydelse för hälsa behövs ingen dyr utrustning, utan genom att integrera forskning 

för eleverna kan de aktivt lära sig om kost. Eleverna fick genomgå ett forskningsprojekt där de 

fick fylla i enkäter om livsmedel samt kost och sedan själva analysera och tolka resultaten.  

Genom denna inlärningsmetod fick eleverna stöd via handledning och frågestunder. I slutet av 

undersökningen utfördes en anonym utvärdering av undervisningen som visade att eleverna ansåg 

denna undervisningsmetod som givande samt att det var en bra bedömningsuppgift för läraren 

(Keast, Macfarlane & Riddell 2012).  
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I Canada utfördes en studie som undersökte hur skolor integrerade och bedömde hälsosamma och 

miljövänliga initiativ inom kost i låg- och mellanstadiet samt högstadieskolan. För att undersöka 

hur lärare undervisade om kost utfördes intervjuer med både lärare som var ansvariga för 

kostundervisningen, men även rektorer intervjuades om vad skolan har för mål för undervisningen 

om hälsosam kost. Resultaten visade att alla skolor förutom en hade kostrelaterad undervisning i 

klassrummet samt att de flesta skolor nyligen hade börjat undervisa om kost. Vad som även 

visades var att det var fler låg-och mellanstadieskolor som använde sig av kostundervisning än 

högstadieskolor. Låg-och mellanstadiet använde sig även av kost och näringsundervisning inom 

ämnet idrott och hälsa (Black m.fl. 2015).  

 

Åbacka (2008) förklarar att forskning visar att ohälsa relateras till individers kost och matval. 

Vidare belyses att kostforskningen ständigt utvecklas och att lärare som undervisar om kost 

ständigt bör komplettera och förnya sina färdigheter. Skolan är en viktig del för hälsofostran och 

undervisning om kost och måltidsvanor för barn och ungdomar är förebyggande insatser både för 

individen och samhället. Läraren ska förklara och lära eleverna hur de kan förhindra ohälsa genom 

bra kostkunskaper och måltidsvanor.  

 

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Vad som visats i tidigare forskning är att skolan är den främsta informationskällan för barn och 

unga och är ansvarig för deras kunskaper om hälsan som kommer påverka dem hela livet, samt att 

tidiga kunskaper om kost ger barn möjligheter till en god kosthållning (Lpo94; Rosén 2004; 

Brenowitz & Reeves Tuttle 2003). Tidigare forskning om kost i undervisningen nämner mestadels 

matvanor, fetma och ohälsa samtidigt som forskning framställer olika rekommendationer om vad 

som anses vara en bra och hälsosam kost (Brenowitz & Reeves-Tuttle 2003; Ranis m.fl. 2012; 

Livsmedelverket 2012; Mattisson, Enroth & Becker 2012). Hälsa har länge beskrivits som 

avsaknad av sjukdom men har på senare tid börjat inkludera faktorer som fysiska, psykiska och 

sociala. Det ställs större krav på både skola och samhälle som inte enbart ska förebygga sjukdomar 

och skador utan även främja hälsa (Thedin Jakobsson 2007). Men Skolinspektionen (2010) 

framställer att många lärare i idrott och hälsa främst fokuserar på idrottsaktiviteter och ger en liten 

del av undervisningstiden för kostundervisning. Det kan relateras till undersökningen som 

Skolverket utförde 2014 då det visade sig att många lärare i idrott och hälsa fokuserade till stor del 

på idrott men lite hälsa. Det kan i sin tur även bero att många lärare i idrott och hälsa känner en 
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osäkerhet om vad de ska undervisa i idrott och hälsa (Ekberg & Erbeth 2000), och att alla skolor 

använder sig av olika metoder vid undervisningen om kost och hälsa eftersom läroplanen är så 

pass tolkningsbar (Ballam 2010). Det kan även förklaras utifrån att lärarutbildningen knappt 

erbjuder utbildning om kost vilket kan leda till dåligt självförtroende samt få undervisningstimmar 

för ämnesområdet (Rosén 2004; Brenowitz & Reeves-Tuttle 2003). Forskning har även visat att 

barn och ungdomars motionsvanor har minskat både på fritiden och i skolan vilket kan leda till ett 

sämre hälsotillstånd (Patriksson 2002). Hälsa i undervisningen anses vara ett separat moment i 

undervisningen och lärare verkar inte ha funderat över begreppet hälsa, samt att lärare har svårt att 

definiera begreppet och att hälsa främst innebär teoretisk kunskap och att de inte kan förklara hur 

det kommer till uttryck i undervisningen (Thedin Jakobsson 2005). Quennerstedt (2006) förklarar 

att hälsa kan ses på olika sätt. Han har analyserat de centrala styrdokumenten i ämnet idrott och 

hälsa och identifierat flertal hälsodiskurser så som fysiologidiskursen, riskdiskursen, 

hygiendiskursen, social fostrandiskursen, motorikdiskursen, moraliseringsdiskursen och 

kroppsupplevelsediskursen.  

 

För lärare innebär det att de ska förhålla sig till ett brett hälsoperspektiv vad gäller läroplanens 

innehåll och ämnet ska vara ett kunskapsämne snarare än ett aktivitetsämne. Detta samtidigt som 

forskning om kost i undervisningen mestadels rör matvanor, fetma och ohälsa. Utifrån denna 

kunskap blir det intressant att studera hur lärare talar om kost i relation till hälsa i undervisningen 

samt diskutera om det finns några möjligheter och hinder i undervisningen om kost.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
	  

Både svenska- och utländska studier poängterar en kunskapsbrist om kostens betydelse för hälsan 

hos lärare i idrott och hälsa som i sin tur visats leda till ett litet utrymme om kost i undervisningen. 

Inom namnet ”idrott och hälsa” har lärare förklarat att begreppet idrott är enkelt att förklara, 

medan begreppet hälsa däremot är svårtolkat och de råder en osäkerhet om vad de ska undervisa 

om hälsa. Det framgår även i forskningen att undervisningstid om kost minskas redan på 

högstadiet. Idrott och hälsa är det enda gymnasiegemensamma ämnet som ska undervisa om 

kostens betydelse för hälsan, och vad som inte framgår i tidigare forskning är hur lärarna talar om 

kost i relation till hälsa samt vilka möjligheter och hinder som uttrycks av lärare i undervisningen 

om kost. Utifrån denna kunskap är studiens syfte att på djupet undersöka vilka hälsodiskurser som 
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inkluderas, exkluderas och dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsa. Resultatet av studien 

kommer även att diskuteras i termer av möjligheter och hinder för lärares undervisning om kost.  

Detta arbete har för avsikt att besvara följande frågeställning: 

• Vilka hälsodiskurser inkluderas, exkluderas och dominerar i lärares tal om 

relationen mellan kost och hälsa?  

 

4. Teoretisk ansats: Diskursteori 
	  
Den teoretiska ansats som genomsyrar studien är diskursteori. En diskursteori har valts för att 

kunna identifiera diskurser vad gäller lärares talade språk om kost i relation till hälsa. Senare i 

analysen, som förklaras som diskursanalys, kommer lärares tal kunna kategoriseras, och placeras 

in i olika hälsodiskurser utifrån resultatet från intervjuerna.  

 

4.1. Metodologisk ansats 
 

Diskurs förklarar Bolander & Fejes (2009) är ett begrepp som är omtalat då det beskrivs på olika 

sätt utifrån olika begreppsförklaringar, traditioner samt innebörder och ger på så sätt olika 

definitioner. Utifrån deras förklaring beskrivs det att en diskurs hjälper oss att förstå hur vi skapar 

oss själva och andra utifrån språket. Diskurs är både en teori och en analysmetod, och 

diskursanalysen är en bra metod att använda för att undersöka vad som utesluts, innesluts och 

dominerar i människors tal om ett visst område. Detta görs utifrån att analysera texter som kan 

finnas bland annat i böcker, artiklar och transkriberade intervjuer. Bergström & Boréus (2005) 

menar att diskursanalysen fokuserar på språkliga uttryck där språket står i fokus, och diskurser 

innebär hur vi ser på världen utifrån språket både i skrift och tal. Språket i sig ger inte en 

återspegling på verkligheten utan medverkar till att forma den. Bolander & Fejes (2009) menar att 

diskursanalys som metodansats bör användas om det finns ett intresse att studera hur talet skapar 

vad som är normalt kontra onormalt, samt vad som osynliggörs och tas för givet utifrån hur olika 

företeelser beskrivs i tal och skrift.  En diskursanalys kan hjälpa oss förstå att språket formar 

världen på olika sätt. En diskursanalys kan förklara och redogöra för det som vi tar för givet i vårt 

samhälle. Diskursanalysen fokuserar främst på naturligt förekommande samtal (Bryman 2011). 
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Det innebär att denna studie kommer lägga sin vikt på att analysera de utsagor som uttrycks av de 

valda respondenterna om hur de betraktar kost i relation till hälsa. 

 

Winther Jørgensen & Philips (1999) menar att diskursanalys kan ses som ett helt paket som 

innehåller både teori och metod. De beskriver att den sociala konstruktionen kan angripas utifrån 

olika sätt. Bryman (2011) förklarar att ett konstruktivistiskt angreppssätt ger insikt av en studies 

respondenters utsagor som i sin tur bygger upp samt förklarar en bild av det fenomen som 

studeras. Bergström & Borénius (2005) menar att utifrån en konstruktivistisk syn är språket en 

nödvändig grund för vad vi gör och tänker. Det finns flera olika angreppssätt och teorier inom 

diskursanalysen, men denna studie kommer att utgå från Michael Foucaults teori. Foucault var den 

första som på allvar började utveckla diskursanalysen och har i sina verk främst en 

konstruktivistisk infallsvinkel. Han fokuserar i sin teori på vad det talas om, hur det talas om detta, 

vad som anses vara sant och falskt, samt vad som inkluderas och exkluderas i diskurser (Börjesson 

& Palmblad 2007; Bolander & Fejes 2009). Utifrån hans syn på sanning menas att en sanning om 

en diskurs inte kan nås utanför diskursen. En sanning uppfattas som en spridning av utsagor, men 

att det inte ska fokuseras på vad som är sant eller falskt, utan fokusera på hur dessa sanningar 

skapas inom en diskurs (Winther Jørgensen & Philips 1999). Det kommer i denna studie förklaras 

som hur lärare betraktar kost i relation till hälsa utifrån vad som dominerar i deras tal. Studien 

kommer att utgå från denna teori eftersom jag vill ta reda på vad för hälsodiskurser som 

inkluderas, exkluderas samt dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsan. 

 

Varför diskursteori/diskursanalys kommer användas för denna studie är för att besvara studiens 

frågeställning, vilka hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas samt dominerar i lärares tal om 

kost i relation till hälsa. Winther Jørgensen & Philips (1999) belyser att det inte handlar om att jag 

som diskursanalytiker ska fundera på vad respondenterna menar med sitt tal, utan att det handlar 

om att jag aldrig kan nå fenomenet utanför diskursen, och därför är diskursen målet för analysen. 

Det handlar alltså inte om att beskriva vilka förklaringar som är den riktiga eller felaktiga om 

fenomenet, utan att beskriva vad som sagts i intervjuerna för att finna mönster i transkripten. Det 

kan vara svårt att undersöka något som är av ens intresse för jag redan kan ha uppfattningar och 

värderingar om detta område. Jag kommer därför sätta parantes om mina egna värderingar vid 

diskursen för att inte kunna påverka resultatet. Analysen kommer inrikta sig på vilka 

hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas och dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsa.  
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5. Metod 
 
Denna del kommer redogöra för vilka motiv som ligger till grund för studiens tillvägagångssätt. 

Denna diskursanalytiska studie har en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod 

som är den första delen som beskrivs. Det i sin tur följs av studiens urval och en beskrivning av 

studiens respondenter. Vidare redogörs för studiens genomförande, som följs av studiens 

analysförfarande och de forskningsetiska överväganden som genomsyrat studien. Slutligen 

avslutas metodkapitlet av en sammanfattning.  

 

5.1. Metod och datainsamling 
 

Vid insamling av data användes intervju som metod för att få en djupgående och komplex 

information från respondenterna. Enligt Trost (2005) är användning av intervjuer en metod för att 

få svar på frågan hur från respondenternas subjektiva förståelser, upplevelser, tankar och 

handlingar. Holme och Solvang (1997) belyser att intervjuer ska klargöra sociala företeelser som 

väcker frågor och funderingar samt skapa en grund för en djupare uppfattning om det vi studerar. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver varför intervjuer används: ” Om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?[…]. Genom samtal lär vi 

känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de 

lever i” (Kvale & Brinkmann 2009, s 15). Jag ansåg därför att intervju var en bra metod för denna 

studie eftersom en intervju ger möjligheter att få djup information för det studerande området.  

 

Intervjuerna i denna studie utformades som semistrukturerade intervjuer. Det innebär som Ennis 

och Chen (2012) förklarar, att jag presenterar olika ämneskategorier för undersökningsdeltagarna 

men varje intervju behöver inte följa samma ordning. Vissa frågor kan vara strukturerade medan 

andra kan vara av en öppen karaktär med plats för följdfrågor. Vad som är av vikt är att frågorna i 

intervjuguiden är detaljerade så en annan forskare kan förstå frågorna och svaren utifrån den 

intervjuades synvinkel vilket har beaktats. Bryman (2011) beskriver att forskaren under en 

semistrukturerad intervju utgår från olika teman som ska behandlas, men att den intervjuade har en 

stor frihet att själv utforma svaren. Vid en semistrukturerad intervju kan följdfrågor ställdas som 

Ennis och Chen (2012) förklarar som sonderande frågor. De beskriver att sonderande frågor gör 

att den intervjuade tänker efter ordentligt i sina svar. Exempel på sonderande frågor kan vara ”hur 
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menade du då?”, ”kan du ge ett exempel?” och ”kan du utveckla ditt svar?”. För att samla in data 

vid en intervju kan en ljudinspelare användas. På så sätt kan forskaren fokusera på intervjun 

istället för att lägga fokus på att anteckna vad som sägs. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

forskare använder ljudinspelning för de vill veta vad den intervjuade svarar samt hur den svarar. 

 

5.2. Urval och respondenter 
 

Alla lärare som valts ut för studien är legitimerade lärare i idrott och hälsa och vissa lärare har 

även andra ämnen som de undervisar i på gymnasieskolan. Det enda kriteriet jag utgick från vid 

val av respondenter var att lärarna skulle arbeta på gymnasieskolan i ämnet idrott och hälsa. 

Varför jag valde lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan var för att jag inte funnit någon 

forskning om lärares tal om kostens betydelse för hälsa på gymnasieskolan, samt att mina studier 

är riktade mot arbete på gymnasieskolan. Vid urvalet för studien utfördes ett bekvämlighetsurval. 

Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som väljs ut för att delta i studien är de som råkar 

finnas tillgängliga (Bryman 2011). Det var fem lärare som valde att delta och resultaten från dessa 

intervjuer är det empiriska material som studien kommer att grunda sig på. Varför ett 

bekvämlighetsurval valdes som urval var för att det var ett smidigt sätt att få tag i lärare i idrott 

och hälsa på gymnasiet som undervisar i kursen idrott och hälsa 1. Enligt det centrala innehållet i 

kursen idrott och hälsa 1 ska kostens betydelse för hälsan behandlas i undervisningen. Därmed 

borde dessa fem lärare kunna bidra med kunskaper om talet om kost i relation till hälsa, och även 

kunna svara på studiens syfte om vad som inkluderas, exkluderas och dominerar deras tal om kost 

för hälsan. Eftersom denna studie kommer använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod 

förklarar Trost (2005) att bekvämlighetsurval sker genom vad man råkar finna för respondenter. 

Bryman (2011) belyser att intervjuns mål främst är att finna ett djup och då är representativitet inte 

lika viktigt som i en kvantitativ studie. Kvalitativa forskningsurval är helt ointresserade av 

statistiskt representativa urval. Dock påstår Trost (2005) att det kan leda till att kvalitativ forskning 

når många ”vanliga” personer och saknar ”ovanliga” personer i sitt urval. Nedan kommer en 

presentation av de olika lärarna som medverkat i denna intervjustudie.  

 

Respondenterna har bestått av fem behöriga lärare i idrott och hälsa på gymnasiet. Lärarna 

beskrivs som: Elin 57 år, Therese 32 år, Andreas 40 år, Hasse 60 år och Stefan 62 år. Samtliga 

undervisar idag i idrott och hälsa 1 och de båda kvinnorna undervisar även i idrott och hälsa 2, 

idrott och hälsa 1 specialisering och idrott och hälsa 2 specialisering. Varje lärare har tagit sin 

lärarexamen på Gymnastik och Idrotts Högskolan (GIH). 
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5.3. Forskningsetiska överväganden 
 

Innan forskningsprojektet påbörjades behövdes etiska aspekter beaktas. Denna studie utgår från 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för att uppnå regelrätt insamling av data, och 

som även Trost (2005) förklarar ska de etiska riktlinjerna även följas vid första samtalet med 

respondenten, under intervjun samt vid förvaring av insamlad data. De etiska aspekter som 

kommer beaktas i studien är de fyra grundläggande kraven för forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

 

Innan intervjun blev respondenterna informerade om studiens syfte och vad det skulle innebära att 

delta i studien. Först fick de information om studiens syfte genom ett missivbrev som skickades 

via mejl där lärarna blev tillfrågade om de ville delta i studien. Sedan fick de återigen ta del av 

studiens syfte och vad det skulle innebära att delta i studien precis innan intervjun startade. De fick 

även vetskap om att det var frivilligt att delta i studien samt att de fick avbryta studien vilken 

tidpunkt som helst (Vetenskapsrådet 2002). För att kunna uppnå samtyckeskravet fick 

respondenterna själva bestämma om de ville delta i studien, samt som tidigare förklarat, avbryta 

sin medverkan i studien vilken tidpunkt som helst. Å ena sidan är det frivilligt att delta i studien, 

men å andra sidan kan det vara problematiskt för personen i fråga att våga avbryta studien trots 

information om att det är okej att avbryta. Respondenterna fick information om att all insamlad 

data kommer användas anonymt för att ingen av studiedeltagarna på något sätt skulle kunna 

komma till skada. Genom hela studien ska respondenternas riktiga namn inte kunnat identifieras 

då jag använt mig av alias för att respondenterna ska vara anonyma.  Respondenterna fick veta att 

jag har tystnadsplikt för vad som framkom under intervjun. Enligt Vetenskapsrådet (ibid) ska all 

insamlad data användas enbart i forskningssyfte vilket även informerades till respondenterna för 

att de skulle känna en trygghet. Slutligen efter genomförd studie kommer all insamlad data att 

förstöras för att ingen av respondenterna ska kunna komma till skada.   

 

5.4. Genomförande av datainsamling 
 

För att samla in lämpliga lärare till studien kontaktades enbart lärare som arbetade med idrott och 

hälsa på gymnasieskolan. För att välja respondenter för studien skickades först och främst ett mejl 

ut till fem lärare i idrott och hälsa på gymnasiet i närområdet. Genom detta mejl förklarades det 

första forskningsetiska kravet utifrån Vetenskapsrådets (2002) att informera de tänkta 

studiedeltagarna om studiens syfte. Alla fem lärare visade intresse att delta i studien och därefter 
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förklarades att jag återkommer med bokning av intervjun när intervjuguiden är färdig. Efter det 

strukturerades intervjuguiden. Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte om vad som 

inkluderas, exkluderas och dominerar i lärares tal om kost för hälsan. Intervjuguiden delades upp 

utifrån olika teman för att både strukturera den för min egen skull och för att underlätta intervjun, 

men att även säkerställa att mina frågor kan besvara vad som undersöks i studien. Frågorna 

grundade sig i att få en förståelse om lärarnas kunskap om kost i relation till hälsa vad gäller hur 

de ser på kost, vad de väljer att undervisa om, om det området är något de prioriterar i 

undervisningen, hur de undervisar och slutligen om det finns några möjligheter eller hinder i 

undervisningen om kost (se bilaga 1).  

 

Nästa steg var att kontakta lärarna på nytt och då bokades tid och plats för möten. Intervjuerna 

ägde rum på olika platser, både på respondenternas arbetsplatser men även i konferensrum på en 

idrottsplats. Innan intervjun startade pratade jag allmänt med alla lärarna för att det skulle bli ett så 

naturligt samtal som möjligt. Lärarna informerades om samtliga forskningsetiska krav utifrån 

Vetenskaprådet (2002) varav informationskravet där lärarna återigen tog del av studiens syfte, 

samtyckeskravet där de fick information om att de fick avbryta studien när de ville, 

konfidentialitetskravet då det förklarades att allt som sägs under samtalet kommer behandlas 

anonymt, samt nyttjandekravet då det förklarades att all insamlad data enbart kommer användas i 

forskningssyfte. Innan intervjun började frågade jag om samtalet fick spelas in, vilket alla lärare 

godkände samt om de hade några frågor.  

 

Under intervjun användes en applikation på iphonen som kallas ”röstmemon” för insamling av 

intervjumaterialet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ljudbandspelare som det vanligaste 

sättet att registrera intervjuer. Genom denna insamlingsmetod kunde jag fokusera på intervjun ”in 

action” på ett bättre sätt. Genom ljudinspelning blev tonfall, pauser och ord registrerade och jag 

kunde i lugn och ro studera det insamlade materialet efter intervjun (Kvale och Brinkmann 2009). 

Till alla lärare ställdes samma frågor och i samma ordningsföljd. Vissa lärare fick några 

följdfrågor för att deras svar inte täckt hela frågan. Jag använde mig även av sonderande frågor för 

att få ut så mycket information som möjligt från respondenternas svar. Vissa frågor gick till en del 

in i varandra och respondenten upprepade sina svar vilket enbart kan ses som hög validitet. 

Intervjuerna varierade i längd mellan 30-40 minuter.  

 

Direkt i anslutning till varje intervju transkriberade jag de inspelade intervjuerna. Tholander och 

Thunqvist Cekaite (2009) anser att det är av vikt att noga överväga hur transkriberingen av mitt 
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inspelade material sker, då detta kan vara betydelsefullt för senare analys av de olika transkripten. 

Jag höll samma noggrannhet för alla transkriberingar för att kunna göra konsekventa analyser av 

hela materialet. Alla små detaljer skrevs ned så som små pauser eller när de betonade vissa ord. En 

stor del av transkriberingen var att fånga både vad som sägs och hur det kommer till uttryck. Det 

var en viktig process att jag själv utförde transkriberingen trots att det är väldigt tidskrävande.  

Varför det var viktigt var just för att få en rik och detaljerad förståelse för det inspelade materialet 

och att vissa analytiska poäng kunde upptäckas under själva transkriberingsarbetet. 

 

5.5. Analysförfarande 
 

För att analysera data har diskursanalys använts som analysmetod. Bolander & Fejes (2009) 

förklarar att allt material inom en diskursanalys ses som utsagor av ett beskrivet fenomen. 

Intervjuer transkriberas och genom texten får jag fram vad som dominerar i lärares tal. Vad denna 

diskursanalys kommer fokusera på är hur bilder av ett fenomen skapas utifrån lärares tal om kost i 

relation till hälsan om vad som inkluderas, exkluderas och dominerar i talet, men även vilka 

möjligheter och hinder lärare uttrycker vad gäller undervisning om kost. Analysen kommer att 

bestå av två steg. I första steget kommer kategorier att skapas med en matris som analysverktyg 

som Bryman (2011) förklarar som ett tillvägagångssätt för att strukturera insamlad data. Det 

innebär att de olika kategorierna som skapades i den transkriberade datan ställs upp i ett rutnät 

med respondenternas sammanfattade utsagor i de olika kategorierna. I det andra steget kommer de 

skapta kategorierna att placeras in i Quennerstedts (2006) hälsodiskurser. Varför kategorier 

skapades för att sedan placeras in i hälsodiskurser beror på att dessa hälsodiskurser är relaterade 

till hälsa och inte till kost. Men utifrån mina kategorier om kost i relation till hälsa kommer de i 

sin tur kunna placeras in i de redan identifierade hälsodiskurserna. Eftersom denna studie 

undersöker lärares tal om kost i relation till hälsa kan jag inte identifiera diskurser själv, utan 

endast potentiella diskurser. Detta för att diskurser innefattar en regelbundenhet över tid respektive 

rum (Quennerstedt 2008) vilket jag inte kan komma åt i mina analyser av transkripten.  

 

Steg 1: Första steget i analysen var att sammanfatta alla transkript för att tydligt få fram de 

viktigaste meningarna och begreppen i lärarnas utsagor. Efter det kodades data för att vidare 

kunna urskilja olika kategorier utifrån lärarnas tal. Kategorierna är resultatet av en fördjupad 

läsning av transkripten. Kategorierna skapades utifrån lärares olika sätt att tala om kost i relation 

till hälsa samt utifrån lärares tal om möjligheter och hinder i undervisningen om kost.  

Kategorierna har sedan benämnts så att det speglar innehållet i respektive kategori. Vid skapandet 
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av kategorierna användes en matris som analysverktyg för att strukturera lärarnas utsagor. Med 

hjälp av en matris som tillvägagångssätt vid analysen fick jag en tydlig överblick över min 

insamlade data om hur lärare talar. 

 

Detta steg i analysen gör det möjligt att diskutera möjligheter och hinder för lärares undervisning 

om kost. Detta analyssteg möjliggjorde även att jag kunde skapa kategorier om hur lärare talar om 

kost i relation till hälsa. Nedan visas ett exempel från lärares tal om hinder i undervisningen om 

kost:  

 
Sammantaget blir det väl någon timma per läsår men det blir inte så mycket mer. 

Jag väver in det ibland i undervisningen där jag pratar, som jag kanske startar 

upp en lektion med att fråga hur gick det med frukosten i morse? Så det är inte 

jättemycket men jag pratar hyfsat ofta om det.. Jag har bara en lektion i veckan 

så jag är rädd om den praktiska tiden så de får röra på sig.  

 

I detta citat framgår det att det finns ett hinder i undervisningen om kost. Vad som tydliggörs är att 

kost får en liten del av undervisningstiden utifrån en tidsbrist i ämnet, samt att det är den fysiska 

aktiviteten som prioriteras så att eleverna får röra på sig.  

 

Steg 2: Andra steget i analysen var att placera in kategorierna som jag skapade i steg 1 i 

Quennerstedts (2006) redan identifierade hälsodiskurser. Dessa hälsodiskurser har identifierats 

utifrån centrala styrdokument i idrott och hälsa vilket redogörs i avhandlingen Att lära sig hälsa. 

Varför kategorierna placerades in i hälsodiskurser var för att de redan är identifierade utifrån talet 

om hälsa. Jag har inte kunnat skapa egna nya diskurser eftersom diskurser är något som innefattar 

regelbundenheter över tid och rum (Quennerstedt 2008) och det är något som inte kunnat utföras i 

detta fall, utan jag har enbart kunnat skapa nya potentiella diskurser utifrån mina kategorier. 

Analysen kommer att utgå från de sju hälsodiskurser som jag förklarat tidigare i studien (se under 

rubrik tidigare forskning 2.2.2), men resultatet får sedan visa vilka hälsodiskurser som inkluderas, 

exkluderas och dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsa. Varför det är relevant att 

använda dessa hälsodiskurser som analysverktyg är för att förklara hur kost kan relateras till hälsa 

utifrån skolans centrala styrdokument, samt vad kosthållning i skolans centrala innehåll enligt 

lärarna blir i undervisningspraktiken. Vid inplaceringen av kategorierna i hälsodiskurserna utgick 

jag från lärares motiv som framkommer i deras tal. Exempelvis vid inplaceringen av de skapta 

kategorierna från steg 1 i hälsodiskurserna visade det sig att lärarnas tal kunde placeras in i 
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fysiologidiskursen. Denna diskurs utgår från att fysisk aktivitet, goda levnadsvanor och god 

kosthållning är en viktig del för den fysiska hälsan. En av de intervjuade lärarna beskrev det som: 

 
Jag talar om kost så ofta som möjligt när det handlar om att vara aktiv om det så 

är kondition, styrka eller att vara aktivt förberedd som även är kopplad till 

skolan. Vikten av att vara förberedd genom att äta ordentligt. 

 

Det kan förklaras utifrån lärarens utsaga att kosten är en central del för att kunna vara fysisk aktiv 

genom goda levnadsvanor och ha en god kosthållning för den fysiska hälsan. Kost i detta 

hänseende ses som en del i att fysiskt förbereda sig både för att prestera träningsmässigt som i 

skolan. 

 

Det sista steget i analysen gör det möjligt att besvara studiens syfte, vilka hälsodiskurser 

inkluderas, exkluderas samt dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsa. Jag kunde även 

skapa en ny potentiell diskurs utifrån lärares tal som inte har identifierats tidigare.  

 

5.6. Sammanfattning metod 
 

I denna del har jag presenterat studiens metodologiska val. För att samla in data användes 

semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuerna är det material som har transkriberat, 

analyserats samt kodats och ligger till grund för studiens resultat. Studiens urval av respondenter 

utfördes med ett bekvämlighetsurval för att få tag i lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolan. 

Varje lärare har presenterats med ett annat alias för att skydda deras identitet. Lärarna kontaktades 

via mejl där det förklarades om studiens syfte och en förfrågan om de ville delta i studien. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation på iphonen som kallas ”röstmemon”. Direkt 

efter intervjuerna har varje intervju transkriberats ordagrant. Varje respondent i studien har blivit 

informerad om etiska överväganden innan och under studiens gång. 

 

Vid analysförfarande har jag använt mig av två steg. Det första steget var att kategorisera lärares 

tal om kost i relation till hälsa samt hur lärare uttrycker sig om hinder och möjligheter i 

undervisningen om kost. Det andra steget var att placera in mina kategorier i redan identifierade 

hälsodiskurser. Vad jag har funnit är dels kategorier om hur lärare talar om hinder och möjligheter 

i sin undervisning, men även kategorier om hur lärare talar om kost i relation till hälsa som kan 

placeras in i de hälsodiskurser som identifierats sedan tidigare av Quennerstedt (2006).  
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6. Resultat 
 

I denna del presenteras studiens resultat utifrån studiens frågeställning, det vill säga vilka 

hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas samt dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsa. 

Resultaten kommer att presenteras utifrån hur de skapta kategorierna placeras in i de olika 

hälsodiskurserna. De kategorierna jag skapat är: Kost för prestation, kost i förebyggande syfte, 

kost och samhälle och slutligen kost för mental hälsa. I samband med inplaceringen av 

kategorierna i hälsodiskurserna kommer även en beskrivning att redovisas av de olika 

kategorierna. Det resultat som presenteras nedan är följden av en diskursanalys av det empiriska 

materialet vad gäller lärares tal om kost i relation till hälsa.  

 

6.1. Kost för prestation – en inplacering i fysiologidiskursen 
 

Den fysiologiska hälsodiskursen som Quennerstedt (2006) identifierat utifrån en analys av skolans 

centrala styrdokument är den främst förekommande diskursen i de intervjuade lärarnas tal om kost 

i relation till hälsa. Fysiologidiskursen innefattar hur goda levnadsvanor, fysisk aktivitet, 

kostvanor och kostkunskap främjar hälsa och hur en god kosthållning, konditionsträning och 

styrketräning är en viktig del för det fysiska välbefinnande. Kategorin som är benämnd kost för 

prestation kan placeras in i denna diskurs för att kost beskrivs som en viktig del för att kunna 

hantera livets fysiska påfrestningar av olika slag.  Nedan belyses flertal citat och förklaringar med 

utgångspunkt i lärare tal utifrån kategorin kost för prestation och hur den placeras in i 

fysiologidiskursen:  

 
När vi tränar behöver vi återhämtning. När vi pratar om återhämtning i 

undervisningen pratar vi om kost. Man får en dålig återhämtning utan bra kost 

och sömn. Kost kommer hela tiden in när man tränar. – Elin.  

 

I citat ovan förklaras hur kost är relaterat till fysisk aktivitet. När vi tränar utsätts kroppen för 

påfrestningar och behöver återhämta sig. Med en bra kost får vi en bra återhämtning, och även 

med bra sömn återhämtar sig kroppen snabbare efter fysisk påfrestning. Inom denna kategori 

förklaras kost vara en stor del för prestation i relation till fysiologidiskursen. Kost påverkar 
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ständigt vid all fysisk aktivitet, och utövning av fysisk aktivitet i fysiologidiskursen ses som 

hälsofrämjande vilket visar hur dessa objekt relateras till varandra. Ytterligare dimension är att:  
 

Kost är viktigt för att kunna prestera och orka med dagens aktiviteter. Med 

hjälp av kosten är man aktivt förberedd om det handlar om kondition eller 

styrka…som även är kopplad till skolan. Vikten av att vara förberedd genom 

att äta ordentligt. – Andreas. 

 

Av citatet ovan tillförs en dimension vad gäller att eleverna ska vara fysiskt förberedda för 

så väl fysisk aktivitet som konditionsträning, men även att kost påverkar hur förberedda vi är 

för en hel dag i skolan. I lärarens tal tydliggörs här att kosten påverkar hela vår livsstil och 

vardag för att orka och vara förberedda för fysiska aktiviteter som är en viktig del för det 

fysiska välbefinnandet. Detta preciseras i citatet nedan utifrån kostvanors betydelse för att 

orka prestera: 
 

Äter du inte bra så mår du inte bra. Äter du inte bra så levererar du varken i 

skolan, på idrotten eller på fritiden. Det är jätteviktigt. Det finns många luckor 

och okunskap och de förstår inte varför man ska äta frukost. De som inte äter 

frukost är jättetrötta innan lunch och när de egentligen ska ha idrottslektion. 

Det är jätteviktigt med frukost då man fastat hela natten. Det är de som äter 

frukost som orkar hela dagen. Äter du inte ordentligt orkar du inte prestera 

ordentligt så det är väldigt viktigt. – Stefan. 

 

Citatet ovan specificerar vikten av att äta bra för att orka prestera både i skolan, på idrotten och i 

vardagen utifrån vad vi har för kostvanor. Här exemplifieras kostvanor som frukost för att orka 

prestera, samt att en okunskap finns hos dagens elever om vad man ska äta för att orka och må bra 

och att de som äter frukost är de som orkar vara fysiskt aktiva en hel dag och orkar prestera. Här 

kommer fysiologidiskursen till uttryck i lärares tal att en god kosthållning påverkar den fysiska 

hälsan. Vidare framgår det i resultaten av intervjuerna hur undervisningen sker om kost. Nedan 

tydliggörs lärares undervisning om kostvanors betydelse för fysisk aktivitet:    
 

Jag har inte stora långa teoretiska föreläsningar om kost och muskelarbete och 

teori i allmänhet. Så när jag pratar om muskler och muskelarbete när jag har 

praktik i idrottshallen pratar jag om kost i samband med det. Även att de som 

idrottar på fritiden skulle bli bättre på mellanmål, sånna som rusar från skolan 

till en träning direkt utan att äta mellanmål. – Hasse. 
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I citatet ovan beskrivs kost i relation till undervisningen om fysiskt muskelarbete. Kost i 

undervisningen är inget som förklaras teoretiskt utan det inkluderas i den praktiska och fysiska 

undervisningen i ämnet. I citaten belyses även här kostvanors betydelse för den fysiska aktiviteten 

så som mellanmål. Utifrån fysiologidiskursen är kost centralt för att fysiskt orka prestera samt vara 

fysiskt aktiv för välbefinnandet.  

 

Lärares tal om kost i relation till hälsa utifrån kategorin kost för prestation har kunnat placeras in i 

fysiologidiskursen och att det är något som visats dominera i lärares tal. Vad som även tydliggjorts 

i resultaten är en annan dominerande kategori i lärares tal om kost i relation till hälsa, nämligen att 

förebygga hälsorisker.   

 

6.1.2. Kost i förebyggande syfte – en inplacering i riskdiskursen 
 

I riskdiskursen som identifierats av Quennerstedt (2006) utifrån analysen av skolans centrala 

styrdokument inryms hur risker förebyggs och är relaterat till hälsa, som även är kopplat till 

droger och skador samt hur det påverkar kroppen. Hur min kategori som är benämnd kost i 

förebyggande syfte kan placeras i denna diskurs baseras på att kost förklaras som en viktig del för 

att kunna motverka skador på kroppen. Dessa skador innebär skador på hjärtat, knän, höfter och 

även sjukdomar som övervikt, undervikt och näringsbrist. Nedan följer de intervjuade lärarnas 

utsagor med utgångspunkt i deras tal om kost i relation till hälsa utifrån kategorin kost i 

förebyggande syfte och hur den placeras in i riskdiskursen:  

 
Kost är jätteviktigt tycker jag. Det handlar om kalorier in och kalorier ut. 

Det är viktigt att man inte är för smal, att man inte är för överviktig för det 

påverkar hälsan negativt och övervikt är en folksjukdom nu. Elever har gått 

upp i vikt och övervikt är ett ju ett problem när man pratar om knän, höfter 

och hjärta och sådär. För att man inte ska få smärta. Det är viktigt att man 

stoppar i sig rätt mat. – Elin. 

 

I citatet ovan specificeras lärares tal om kost i relation till hälsa i och med att dålig kosthållning 

leder till en negativ påverkan på kroppen. Det förklaras även utifrån en annan lärares tal ”Däremot 

är det desto viktigare att undvika kolhydratrika rätter som gör att man lättare går upp i vikt”.  Inom 

denna kategori klargörs att en dålig kosthållning leder till övervikt som förklaras vara en sjukdom, 

som i sin tur leder till skador på knän, höfter och hjärta. Det kan placeras in i riskdiskursen utifrån 

att det leder till risker och skador som påverkar den biologiska kroppen. Detta förtydligas vidare:  
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Även fast de tränar väldigt mycket och gör av med cirka 4000 kalorier om 

dagen så äter de fel så de trycker i sig coca-cola och den här… läsken.. man 

dricker sig oftast fet brukar jag säga. – Elin.  

 

Tidigare citat tillför en dimension av hur en dålig kosthållning utifrån specifika livsmedel kan leda 

till övervikt och ohälsa. Oavsett träningsintensitet förklaras en god kosthållning vara en stor del 

för att motverka övervikt. I relation till riskdiskursen ses kost i detta fall som en betydande del för 

att förebygga skador utifrån kunskap om kost, samt hur det påverkar hälsan och dess inverkar på 

kroppen. Vidare syns det i resultatet av intervjuerna hur undervisningen sker vad gäller kost 

utifrån denna kategori. Nedan tydliggörs lärares undervisning om kostvanor och dess 

konsekvenser:  
 

Jag tror det är jätteviktigt att man tar upp diskussioner om just varför vi 

äter. Vi kan ju äta av olika anledningar. Och hur kommer det sig att hälften 

av Sveriges befolkning är överviktiga. Vad det får för konsekvenser om 

man inte äter eller om man äter. – Therese. 

 

I citatet ovan beskrivs kost i relation till dess konsekvenser i undervisningen. Det förklaras att 

undervisningen behandlar vad och varför vi äter och att det kan leda till övervikt som påverkar vår 

hälsa. Utifrån denna kategori ses kost i detta fall som en central del för att veta vad och hur vi äter 

kan motverka övervikt och sjukdom. Det i sin tur relateras till riskdiskursen som inrymmer hur 

risker på kroppen förebyggs i relation till hälsan. Vidare förklaras ytterligare om undervisningen 

om kost i relation till sjukdomar:  

 
Man får vara rätt försiktig när man pratar om kost om man ser eller vet om 

det är någon elev som kan bli illa berörd. Det finns anorexia och annat som 

jag tycker man ska prata om, men man måste vara försiktig om man vet att 

det är någon i just den gruppen eller klassen som har haft problem så den 

inte blir stött av det. – Andreas.  

 

Citatet ovan beskriver hur kost kan leda till ätstörningar. Ätstörningar är något som förklaras ska 

bearbetas i undervisningen om kost och att det är något som bör tas hänsyn till utifrån hur det kan 

påverka eleverna. Det tydliggörs i en annan lärares tal ” Finns ju även framförallt flickor som har 

problem med det här med maten och det handlar ju om kostfixering, det handlar om 

kroppsfixering och allt sånt där”. I detta citat relateras kost till riskdiskursen där en god kost kan i 
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förebyggande syfte motverka olika typer av ätstörningar som annars kan leda till stora skador på 

kroppen. Vidare förklaras att:  
 

Det är så mycket som, tillsatser som finns i maten som inte kroppen 

behöver eller tycker om. Och det är så många åkommor eller sjukdomar 

som man kan undvika genom att äta rena preparat. Eleverna behöver på 

något sätt få tänka till hur de äter och hur det påverkar deras vardag. Om 

jag är sjuk jätteofta kanske jag skulle behöva få i mig lite mer mineraler och 

vitaminer - Therese.  

 

I lärares tal klargörs i citatet ovan att sjukdomar kan undvikas genom en god kosthållning. Här 

framställs inte sjukdomar som övervikt och undervikt utan som infektioner vilket kan undvikas 

utifrån en god kosthållning. Genom att inneha god kunskap om vad för kost som behövs för att 

undvika sjukdomar kan det även här relateras till riskdiskursen utifrån att det kan det förhindra 

skador på kroppen. 
 

I talet om kost i relation till hälsa inom kategorin kost i förebyggande syfte har den kunnat placeras 

in i riskdiskursen utifrån att kost kan motverka skador på kroppen, och det har även visats vara en 

stor del av lärares tal. Vad som även har framgått i lärares tal om kost i relation till hälsa är 

samhällets påverkan på vad och hur vi äter.  

 

6.1.3. Kost och samhälle – en inplacering i social fostrandiskursen 
 

Social fostrandiskursen innefattar hur sociala relationer och mönster påverkar hälsan och även att 

elever ska kunna ta ställning till olika sociala hälsofrågor. Hur min kategori som benämns kost och 

samhälle placeras in i denna diskurs baseras på kost i relation till hälsa utifrån samhällets påverkan 

så som hemmet, media, skolan och vänner. Nedan följer förklaringar med utgångspunkt i lärares 

tal utifrån kategorin kost och samhälle och hur den placeras in i social fostrandiskursen:  

 
Alla ska gå på gymmet, och helst ska det vara neonfärgat och man ska 

betala en massa grejer. Så ska de vara trådsmala för det säger modet. Dem 

är ju utsatta för mycket med hälsa och kost och du ska se ut på ett visst sätt 

så det är jäkligt viktigt för deras utseende. – Hasse. 

 

I citatet ovan tydliggörs lärares tal om kost i relation till hälsan utifrån samhällets påverkan. Inom 

denna kategori ses kost i relation till hälsa påverkas av media och kan leda till en ohälsosam 
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livsstil. I förhållande till social fostrandiskursen blir kost ett socialt mönster som påverkar hälsan. 

Ytterligare precisering är att:  
 

Jag tycker det är ett viktigt ämne och att det är ett ämne som man varje dag 

behöver förhålla sig till. Det är ett så hett ämne i samhällsdebatten, om ens 

kropp och utseende..samtidigt som media kan lura oss till vad som helst. 

Man behöver vara lyhörd om vad som sägs i media och vad det är för 

trender som finns i samhället i stort och trender som finns bland ungdomar 

idag. – Therese.  

 

Av citatet ovan ges ytterligare dimension vad gäller att elevers kostval grundar sig i samhällets 

påverkan av det ideala utseendet. I lärarens tal tydliggörs här att elever behöver lära sig ta ställning 

till samhällets påverkan och hur det kan leda till val av kosthållning som påverkar hälsan. Vidare 

förklaras normer och vänners påverkan för ens kostval för hälsan:  
 

Det finns ju jättemycket normer i samhället. Eller andra säger åt en vad 

man ska äta. Men det är mycket grupptryck också. Såhär gör hen, den käkar 

den där, eller dricker den där proteinshaken av det märket och då gör jag 

också det, och om den där går och käkar på Subway, då gör jag också det. – 

Therese. 

 

Citatet ovan specificerar de normer som skapas och synliggörs i media och bland vänner vad 

gäller våra kostval. Här exemplifieras vänners påverkan så som grupptryck om vad vi äter och 

varför vi gör de val som vi gör. Här kommer social fostrandiskursen till uttryck i lärares tal om hur 

samhället påverkar våra val av kost, samt att elever behöver förstå hur dessa sociala mönster 

påverkar oss och sin tur vår hälsa. Nedan förklaras ytterligare en social aspekt som bör tas i 

beaktande:  

 
Det kommer många tåg som du måste hoppa på.. ena dagen är det nyttigt 

och andra dagen är det inte nyttigt... - Hasse. 

 

Utifrån citatet ovan problematiseras talet om kost i relation till hälsa vad gäller samhällets och 

medias påverkan av vad som anses vara bra kost för hälsan. Vad som anses vara bra kost för 

hälsan är något som varierar, och kan relateras till social fostrandiskursen för hur viktigt det är att 

elever tar ställning till både samhällets och medias framställningar om vad som anses vara bra kost 

för hälsan. 
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En annan dimension om hur samhället påverkar våra kostval är utifrån skolan och hemmet:  

 
Många är väldigt dåligt pålästa från grundskolan, ifrån hemmet. Om allt 

som är bra för kroppen och inte. Många slarvar. Jag tror vissa elever har 

svårt att förstå att det är viktigt för dem och har aldrig tänkt att det är 

viktigt. Det är svårt att få dem att förstå det riktigt. Andra är uppfödda med 

det från modersmjölken. Det är olika hur man vuxit upp. – Stefan  

 

Här blir talet om kost i relation till hälsa utifrån citatet ovan betydelsefullt utifrån vad för kunskap 

elever fått med sig från hemmet och grundskolan. I relation till social fostrandiskursen blir dessa 

sociala sammanhang betydelsefulla för kunskap om och hur de förhåller sig till vad som är bra 

kost för hälsan utifrån sociala hälsofrågor.  

 

Kategorin kost och samhälle har utifrån lärares tal om kost i relation till hälsa kunnat placeras i 

social fostrandiskursen utifrån hur samhället påverkar våra kostval och hur elever behöver ta 

ställning till denna påverkan för sin hälsa. 

 

Kost för prestation, kost i förebyggande syfte samt kost och samhälle är de kategorier som har 

kunnat placeras in i de tidigare identifierade hälsodiskurserna utifrån lärares tal om kost i relation 

till hälsa. Vad som inte kunnat placeras in är kategorin kost för mental hälsa som beskrivs under 

kommande rubrik.  

 

6.1.4. Kost för mental hälsa – en ny potentiell diskurs 
 

Kost för mental hälsa är den kategori som inte kunnat placeras in i någon av de tidigare 

identifierade hälsodiskurserna utifrån lärares tal om kost i relation till hälsa. Denna kategori 

förklaras därför som en ny potentiell diskurs. Denna potentiella diskurs benämns kost för mental 

hälsa i och med lärares tal om kost i relation till hälsa belyser hur den mentala hälsan påverkas av 

kost: 

 
Jag vet att man behöver få i sig för att må bra, och både kroppsligt och 

själsligt med knoppen att man orkar med vardagen för det är både 

aktivitetsmässigt men stressigt. Samhället har gjort att det blivit.. vad ska 

man säga.. mycket mycket mer fart och fläkt. Folk har mer i skallen än vad 

man kanske hade tidigare som påverka en negativt i vardagen. – Andreas. 
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I lärares tal i citatet ovan tydliggörs att kost är en stor del för att psykiskt och mentalt orka med 

den stressiga vardagen som vi nu lever i. Kost förklaras som den energi vår hjärna behöver för att 

kunna hantera en dag av all dess aktivitet och påverkan. Ytterligare förklaras hur kost är relaterat 

till mental hälsa:   
 

När vi pratar om hälsa och kost är det i relation till stress och mentalt 

välmående, och sömn och fysisk aktivitet… det är ju liksom hörnstolparna i 

begreppet hälsa, tycker jag. –Therese.  

 

I citatet ovan tydliggörs lärares tal om att mentalt välmående och stress är en del av hörnstolarna 

till begreppet hälsa. Kost är något som påverkar vårt mentala välmående och har även inverkan på 

vår stressnivå som i sin tur påverkar vår mentala hälsa. Vidare förtydligas lärares tal om mental 

hälsa utifrån stress:  
 

I sättet man äter och vad man äter säger jättemycket om ens stressnivå i 

vardagen och ens självuppfattning. Det säger, ja men mycket om ens 

mentala välmående, eller icke välmående. Men kost som stress är ju 

superviktigt.  Nu vill inte jag prata illa om någon slags kedja eller viss typ 

av mat. Men kommer jag med en McDonalds-påse så signalerar det kanske 

att jag inte bryr mig jättemycket om vad jag stoppar i mig. Eller att jag är 

jättestressad och att det då är lätt att ta ett sånt alternativ. – Therese. 

 

Från citatet ovan i lärares tal klargörs hur det mentala eller icke mentala välmående påverkas av 

kost. Att vara mentalt stressad påverkar vårt mentala eller icke mentala välmående som i sin tur 

påverkar vår hälsa utifrån de kostval vi gör. I relation till den nya potentiella diskursen kost för 

mental hälsa tydliggörs därmed hur stor inverkan kost har för den mentala hälsan och hur dessa 

objekt får en relation till varandra.  

 

6.1.5. Sammanfattning resultat 
 

I resultat-delen besvaras studiens frågeställning om vilka hälsodiskurser som inkluderas, 

exkluderas, och dominerar i lärares tal om kost i relation till hälsa. Resultaten visar att de 

hälsodiskurser som inkluderas i lärares tal är fysiologidiskursen, riskdiskursen och social 

fostrandiskursen. De hälsodiskurser som exkluderas i lärares tal är hygiendiskursen, 

moraliseringsdiskursen, kroppsupplevelsediskursen samt motorikdiskursen. Det förklaras av att 
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ingen av respondenterna talar om kost i relation till hälsa som kan placeras in i dessa 

hälsodiskurser. Varför moraliseringsdiskursen inte framträder i resultaten från lärares tal om vad 

som anses vara moraliserande att äta grundar sig i motiven som framkommer i lärares tal, vilket är 

för att orka prestera och undvika sjukdom. Man kan alltså säga att det framgår en distinkt bild om 

vad som framställs vara de dominerande hälsodiskurserna utifrån studiens resultat om lärares tal 

om kost i relation till hälsa, vilka är fysiologidiskursen och riskdiskursen. Utifrån lärares tal i 

kategorin kost för prestation kan den placeras in i fysiologidiskursen som visas vara en av de 

dominerande hälsodiskurserna. I denna kategori utifrån lärares utsagor om vad som dominerar 

förklaras talet om kost i relation till hälsa att fysiskt orka prestera och vara aktiv för den fysiska 

hälsan. Kroppen utsätts för fysiska påfrestningar och med kost återhämtar sig kroppen snabbare. 

Kost är även en del för att förbereda sig för fysisk prestation. Med det menas att kost påverkar att 

vi orkar vara förberedda för all fysisk påverkan oavsett om det är inom en idrottsaktivitet, 

skolaktivitet eller vardagsaktivitet. Detta preciseras utifrån ens kosthållning som frukost och 

mellanmåls betydelse för att orka vara fysisk aktivitet för den fysiska hälsan. Lärares tal om kost i 

relation till hälsa i kategorin kost i förebyggande syfte kan placeras in i riskdiskursen som är den 

andra dominerande hälsodiskursen. Kost i förebyggande syfte placeras in i denna diskurs utifrån 

att kost förklaras motverka skador på kroppen vilket visar hur dessa objekt får en relation till 

varandra. Vad som framkommer i lärares utsagor är att kost är relaterat till övervikt, undervikt och 

andra sorters ätstörningar samt infektioner som kan leda till skador på kroppen. Vad som 

inkluderas i lärares tal om kost i relation till hälsa är kategorin kost och samhälle som placeras in i 

social fostrandiskursen. Kategorin placeras in i social fostrandiskursen utifrån samhällets påverkan 

så som hemmet, media, skolan och vänner. Lärares tal i denna kategori är att elever påverkas 

konstant i sina kostval utifrån media och de normer som finns i samhället idag om hur vi 

kroppsligt ska se ut. Vad som även förklaras är hur grupptryck från vänner påverkar valet av kost 

som har en inverkan på hälsan. Kategorin placeras in i social fostrandiskursen i samband med att 

elever behöver ta ställning till dessa olika sociala mönster som påverkar hälsan.   Med 

utgångspunkt i resultaten har jag även kunnat fastställa en ny potentiell diskurs som det inte talas 

om i de andra hälsodiskurserna. Den benämns kost för mental hälsa och belyser lärares tal om kost 

i relation till den mentala hälsan vad gäller att orka psykiskt och mentalt med den stress vi utsätts 

för i vardagen, samt att det mentala välmåendet är en av hörnstolparna inom hälsobegreppet. 

Beroende på vår mentala hälsa gör vi våra kostval som i sin tur påverkar hälsan. 
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7. Diskussion 
 
I denna del redogörs och diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning samt 

bakgrund. Denna del kommer även redovisa och diskutera möjligheter och hinder för lärares 

undervisning om kost. Vidare överläggs studiens styrkor och svagheter vad gäller metodval samt 

genomförande. Slutligen kommer studiens kunskapsbidrag, kommande yrkesroll, framtida 

forskning och slutsatser att beskrivas och diskuteras.  

 

7.1. Resultatdiskussion 
 

Resultaten i denna studie har framställts utifrån en diskursanalys för att finna mönster i de olika 

transkripten om hur respondenterna talar om kost i relation till hälsa. Resultaten utgår från 

Foucaults teori angående vad i lärares olika utsagor som inkluderas, exkluderas och dominerar i 

lärares tal. 

 

Resultaten visar att de dominerande hälsodiskurserna utifrån lärares tal om kost i relation till hälsa 

är fysiologidiskursen samt riskdiskursen. Fysiologidiskursen är även något som Quennerstedt 

(2006) förklarar som ”Den klart dominerande diskursen i relation till hälsa som kan identifieras i 

materialet” (Quennerstedt 2006, s 171). Resultatet om att fysiologidiskursen skulle vara en av de 

dominerande diskurserna är i linje med tidigare forskning. Hur det förklarats i tidigare forskning 

att det dominerande talet om hälsa utgår från fysiologidiskursen kan exemplifieras i Meckbachs 

(2004a) studie. Där framgick det att lärare fokuserar på att lära eleverna olika aktiviteter så 

eleverna förstår vikten av att röra på sig för att påverka sin hälsa. Detta tydliggör även Åbacka 

(2008) att vi behöver ny energi varje dag för att orka prestera, och det är genom kosten som 

individen får sin energi. Å andra sidan har det framställts i tidigare forskning att lärare har svårt att 

definiera hälsobegreppet, samt att Skolinspektionens undersökning visat att det var lite hälsa men 

mycket idrott så som bollspel i undervisningen (Thedin Jakobsson 2007 & Skolinspektionen 

2010). Grundar det sig i svårigheten att definiera hälsobegreppet som gör att det blir mindre fokus 

på det i undervisningen? Eftersom idrotten visades vara enkelt att definiera och det är även det 

som dominerar i undervisningen. Det skulle kunna förklara varför undervisningen domineras av 

fysiologidiskursen som innefattar utövande av fysisk träning som ska främja hälsan. Det skulle på 

så sätt kunna leda till att kost i relation till hälsa är något som faller i glömska i undervisningen 
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eftersom lärare fokuserar på att eleverna ska uppnå fysisk hälsa, och därmed utgår de inte från det 

breda hälsoperspektivet i läroplanen som fysisk, psykisk och social.  

 

Den andra hälsodiskursen som visats dominera i lärares tal om kost i relation till hälsa är 

riskdiskursen. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som inriktar sig på vad för kost som 

är bra för en god hälsa, samt även vad för kost som är förebyggande mot sjukdomar 

(Livsmedelsverket 2012; Mattison, Enroth & Becker 2012). Tidigare forskning visar också att 

elevers matvanor har förändrats i en ogynnsam riktning och är ett hot mot folkhälsan, och att dessa 

kostvanor bland barn och ungdomar är oroande då det kan leda till kroniska sjukdomar (Åbacka 

2008; Brenowitz & Reeves – Tuttle 2003). Lärarna talar om att övervikt idag är en folksjukdom 

och att elever på senaste tiden har gått upp i vikt vilket leder till skador på kroppen. De talar även 

om vikten av att undervisa om kost vad gäller att elever behöver få kunskap om varför vi äter, vad 

det får för konsekvenser av att inte äta, samt att det finns mycket tillsatser i maten som kan leda 

till olika sjukdomar. Det kan relateras till tidigare forskning som förklarar att det är viktigt att 

elever utvecklar goda kostvanor för hälsan, samt att det leder till att vi kan undvika vissa 

sjukdomar och skador (Ekberg & Erbeth 2000). Tidigare forskning (Quennerstedt 2007) har även 

förklarat att begreppet hälsa i idrott och hälsa tas för givet av samhället och innefattar frånvaro av 

sjukdom och övervikt. Tidigare forskning fokuserar till stor del på talet vad gäller att undvika 

övervikt, skador och sjukdomar (Ekberg & Erbeth 2000), och då är det inte underligt att det även 

dominerar i lärares tal om kost och hälsa. Hur ska lärare kunna tala på ett annat sätt när detta 

område är ensidigt undersökt och belyst i forskningen? Quennerstedt (2007) påstår att ämnet idrott 

och hälsa står vid ett vägskäl vad gäller hälsofrågorna i ämnet. Problematiken omfattar ifall ämnet 

ska fokusera på att motverka övervikt hos barn eller lära sig kunskaper om fysisk aktivitet som är 

förebyggande mot övervikt. Det tolkar jag det som att begreppet hälsa inom ämnet idrott och hälsa 

till stor del fokuserar på riskdiskursen som även dominerar i lärares tal i denna studie. Det kan 

även relateras till det patogena perspektivet att se på hälsa som innebär ett normaltillstånd och är 

fri från skador och sjukdomar (Quennerstedt 2006).  

 

Vad som visats inkluderas i lärares tal om kost i relation till hälsa är även social fostrandiskursen.  

I lärares tal inom denna diskurs är fokus på hur samhället kan påverka barn och ungdomar till en 

ohälsosam livsstil då media framställer den smala och ideala kroppen. Det kan i sin tur leda till en 

påverkan av individens kostval som har inverkan på hälsan. Lärare talar även om hur viktigt det är 

att elever lär sig ta ställning till samhällets påverkan om vad de bör äta, vilket lärarna 

problematiserar utifrån att informationen varierar om vad för kost som anses vara bra för hälsan. 
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Det kan ytterligare problematiseras utifrån tidigare forskning (Brenowitz & Reeves-Tuttle 2003) 

som tydliggjort att lärare undervisar lite om kost eftersom lärare har dålig kunskap samt 

självförtroende att undervisa om detta område. Hur ska elever kunna ta ställning till vad för kost 

som är bra för hälsan om lärare knappt undervisar om det? Det i sin tur förklarar Åbacka (2008)  

att lärare ständigt behöver förnya sina kunskaper och färdigheter om kost eftersom forskningen 

ständigt utvecklas om vad som är bra och mindre bra att äta. Det kan annars leda till att lärare har 

svårt att veta vad det är för kunskap som de ska ge eleverna i undervisningen. Å ena sidan är 

dagens läroplan så pass tolkningsbar och läraren är den ansvariga för innehållet i undervisningen, 

vilket skulle kunna leda till ett undvikande av kostundervisning om läraren anser att dess kunskap 

är för dålig. Å andra sidan är detta område inget kunskapskrav och ska i sin tur inte bedömas, 

vilket skulle kunna stärka problemet om undvikande undervisning om kost. Detta kan leda till att 

elever missar en viktig del som kan vara betydelsefullt för hälsan.  

 

De hälsodiskurser som visats exkluderas i lärares tal om kost i relation till hälsa är 

hygiendiskursen, moraliseringsdiskursen, motorikdiskursen och kroppsupplevelsediskursen. 

Varför dessa diskurser exkluderas kan vara för att det dominerande talet främst är om den fysiska 

hälsan, både vad gäller tidigare forskning och i sin tur i de intervjuade lärarnas tal om kost i 

relation till hälsa. Varför talet inte kunnat placeras in i hälsodiskurserna hygiendiskursen, 

motorikdiskursen och kroppsupplevelsediskursen kan bero på att de innebär att ha en god hygien, 

ha en god kroppsuppfattning och ha kul samt uppleva rörelseglädje. De hälsodiskurserna är 

irrelevanta för att kunna relateras till kost. Moraliseringsdiskursen belyser att trivseln i gruppen 

berör hälsa, men även denna diskurs exkluderas i lärares tal. Moraliseringsdiskursen skulle kunna 

vara en potentiell diskurs om tolkandet av diskursen hade varit vad som anses vara rätt eller fel att 

äta i relation till hälsan. Men i detta fall har lärares tal grundat sig i vad som anses vara rätt kontra 

fel att äta vad gäller fysisk prestation samt undvikande av skador och sjukdomar. Å ena sidan 

skulle moraliseringsdiskursen kunnat vara ett motiv, men å andra sidan, vad som sägs vara rätt och 

fel att äta har vi människor alltid ett val att själva välja vad vi stoppar i oss för mat, och individen 

bör därmed själv vilja välja rätt väg om vad som anses vara rätt eller fel att äta för sin hälsa. 

Därför är det kanske inte så konstigt att denna diskurs exkluderas i lärares tal. Jag hade kunnat 

hitta andra potentiella diskurser i lärares tal, men det finns redan en tydlig bild i tidigare forskning 

och samhället om hur kost relateras till hälsa, vilket kan ha påverkat lärares tal. Det leder till att 

den breda hälsoaspekten som lärare ska utgå från kanske inte får genomslag i undervisningen 

eftersom det som dominerar i lärares olika utsagor är kost i relation till hälsa för att orka vara 

fysisk aktiv och undvika skador och sjukdomar.  
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Utifrån lärares tal om kost i relation till hälsa har en ny potentiell diskurs kunnat skapas i resultatet 

vad gäller kost för mental hälsa. Kost för mental hälsa har inte kunnat placeras in i någon av de 

redan identifierade hälsdiskurserna, och kan därför förklaras som en ny potentiell diskurs. I 

läroplanen, Lgy11, förklaras hälsobegreppet som fysisk, psykisk och social hälsa. Lärare ska 

förhålla sig till ett brett hälsoperspektiv vad gäller läroplanens innehåll, och alla dessa delar är 

viktiga för människans välmående. Men den psykiska hälsan får liten plats i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa eftersom tidigare forskning visat att kostundervisning tycks tillhöra de 

dominerande hälsodiskurserna fysiologidiskursen och riskdiskursen. Det kan leda till att elever 

inte får den undervisning som de ska erbjudas utifrån läroplanens innehåll. Det kan relateras till 

Meckbach (2004b), att det är få lärare som planerar undervisningen utifrån kursplanen i idrott och 

hälsa för att de uppfattar att ämnet ska bidra med fysisk aktivitet. Det leder i sin tur till att lärarna 

glömmer bort vad för kunskaper de ska ge eleverna.  

 

Genom att analysera lärares tal om kost i relation till hälsa har det visats att fysiologidiskursen och 

riskdiskursen är de dominerande diskurserna. Det kan förklaras som att syftet med lärares tal om 

kost i undervisningen är för att eleverna ska förstå vikten av att äta för att orka prestera för den 

fysiska hälsan, och även för att undvika skador på kroppen.  

 

7.2. Möjligheter och hinder i undervisningen 
 

Följande kommer studiens resultat att diskuteras i termer av möjligheter och hinder för lärares 

undervisning om kost. I steg 1 i analysförfarandet möjliggjordes ett skapande av kategorier för hur 

lärare uttrycker sig om möjligheter och hinder om kost i undervisningen.  De kategorier som 

skapades var ämnets prioritering, tidsbrist i ämnet och lärares kunskapsbrist. Vad gäller kategorin 

ämnets prioritering omfattas vad i lärares tal som förklaras vara den främsta prioriteringen i ämnet 

idrott och hälsa. Kategorin tidsbrist i ämnet innehåller lärares tal vad gäller ämnets tidsbrist för 

alla områden som undervisningen ska behandla. Sista kategorin som skapades var lärares 

kunskapsbrist som innebär lärares tal om deras kunskapsbrist i undervisningen om kost.  

 

I lärares tal om kost i relation till hälsa belyses flertal gånger att kosten har en väldigt stor 

betydelse för vår hälsa. Trots det är de många lärare som knappt avvarar någon tid för att 

undervisa om kost. Lärare uttrycker att ett hinder i undervisningen är att de upplever en tidsbrist i 

ämnet. De förklarar att elever främst behöver röra på sig så mycket som möjligt eftersom det finns 
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elever som knappt rör på sig annars. Eleverna har idrott och hälsa en gång i veckan och då ska de 

få möjlighet att röra på sig, och på så vis prioriteras den fysiska aktiviteten och fysiologidiskursen 

blir tydlig i deras tal. Det är i linje med tidigare forskning där den fysiska aktiviteten, det vill säga 

fysiologidiskursen, dominerar i ämnet och fokus är på idrottsaktiviteter och rörelse för att påverka 

den fysiska hälsan (Skolverket 2010;Skolinspektionen 2010; Meckbach 2004a; Meckbach 2004b). 

Å ena sidan kan det problematiseras vad gäller lärares tal om kost som förklarats i tidigare citat: 

”kost är en av hörnstolparna för hälsan”. Då blir frågan varför detta område knappt får någon 

undervisningstid när det är en del av det centrala innehållet? Det blir motsägelsefullt eftersom 

resultatet från lärares tal om kost i fysiologidiskursen är en stor del för att orka prestera för den 

fysiska hälsan. Å andra sidan kan det även problematiseras vad gäller att eleverna kommer till 

idrott och hälsa-lektionen och ska röra på sig, men kanske inte ens ätit frukost. Hur bra blir då den 

fysiska aktiviteten för individens hälsa om eleverna rör sig med exempelvis en coca-cola som 

energikälla?  Det är som WHO (1948) belyser, att hälsa förklaras som fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och alla dessa delar är beroende av varandra för att uppnå en god hälsa.  

 

I lärares tal vad gäller möjligheter och hinder om kost i undervisningen tydliggörs att den 

teoretiska undervisningen knappt får något utrymme i undervisningen eftersom lärarna upplever 

en tidsbrist i ämnet. Det kan förklaras utifrån Meckbachs (2004b) studie där det klargörs att få 

lärare undervisar om hälsa utifrån teoretiska genomgångar, eller att de tillsammans med eleverna 

reflekterar över vad de lär sig i ämnet. Å ena sidan är det heller inte så konstigt att lärare upplever 

en tidsbrist i ämnet då förklarar att fysisk aktivitet är det viktigaste innehållet i ämnet, samt att de 

även tänker ämnet som uppdelat i teori och praktik, där teori förklaras som ett tänkande och 

undervisning i traditionella lärosalar, medan praktik innebär fysisk aktivitet som rörelse med 

kroppen (Thedin Jakobsson 2005). Å andra sidan är det då inte så konstigt att kost inte prioriteras i 

undervisningen eftersom fysiologdiskursen är den dominerande i lärares tal. Det framställs även i 

lärares tal att denna tidsbrist leder till att de får prioritera vad som eleverna bör få med sig från 

undervisningen. Vad som framgick i lärares tal var att Skolverket hade besökt en av lärarnas skola 

och förklarat hur de olika kursmålen ska tolkas. Skolverket förklarade att det viktigaste i ämnet, 

och som även skulle prioriteras, var det översta i kursplanen som innebär rörelsebegåvning i en 

mängd olika aktiviteter. Det leder i sin tur till ännu en förklaring varför fysiologidiskursen är den 

dominerande diskursen, samt varför kost inte prioriteras i undervisningen då lärarna redan 

upplever en tidsbrist i ämnet. Det kan problematiseras utifrån att området kost i relation till hälsa 

inte ens är något kunskapskrav längre utan enbart ett centralt innehåll, och eftersom lärare talar om 

en rådande tidsbrist för att hinna med alla kunskapskrav så kan det leda till att detta 
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kunskapsområde faller i glömska. Det är även något som Quennerstedt (2006) kritiserar. Hälsa i 

idrott och hälsas ämnesdiskurs ska förhindra sjukdomar, stillasittande livsstil och dålig 

kosthållning, men får ett litet utrymme i styrdokumenten. Dock har tidigare forskning (Patriksson 

2002) påvisat att elevers idrotts- och motionsvanor har minskat och kopplats till ett sämre 

hälsotillstånd, vilket också skulle kunna förklara prioriteringen av den fysiska aktiviteten i ämnet 

idrott och hälsa. Men om inte skolan ger elever kunskap om kost som är en del av hälsan, hur ska 

de då lära sig påverka sin hälsa resten av livet? 

 

Vad som även tydliggjordes i lärares uttryck om kost i undervisningen var att flera av lärarna 

upplevde en kunskapsbrist om kost i relation till hälsa, vilket förklarades vara ett hinder i 

undervisningen. Det är även något Rosén (2004) stärker vad gäller hennes undersökning då det 

framgick att lärare i idrott och hälsa har en bristande kunskap vad gäller kostens betydelse för 

hälsan. Flera av lärarna uttrycker sig att de behöver vara mer insatta i ämnet, och även att de 

behöver uppdatera sin kunskap om de nya rönen om vad som förklaras vara nyttigt och mindre 

nyttigt som visats variera. Det kan relateras till Åbacka (2008) som tydliggör att kostråd om vad 

som anses vara bra och mindre bra i relation till hälsan ständigt förändras, vilket kan upplevas som 

förvirrande för lärare att veta vad för kunskap som de ska undervisa om för eleverna. Lärarna 

uttrycker även att de behöver uppdatera sin kunskap för att kunna möta eleverna där de är idag då 

en och samma kosthållning inte passar alla, och även för att kunna lära eleverna att själva värdera 

sin kunskap om kost för att förhålla sig kritiska till alla dagens olika kosthållningar. Barn och unga 

behöver undervisning om kost för att på så sätt få mer kunskap om olika kosthållningar, samt 

utveckla ett intresse som kommer påverka deras hälsa hela livet. Å ena sidan är det inte så konstigt 

att lärare inte undervisar om kost när de upplever en kunskapsbrist om olika kosthållningar som 

ska förhindra skador och sjukdomar, då det hela tiden kommer nya rön om vad som anses vara bra 

för hälsan. Å andra sidan är det heller inte underligt att lärare utgår från riskdiskursen vid talet om 

kost i relation till hälsa eftersom det är i linje med samhället och tidigare forskning. 

 

De möjligheter som uttrycks i lärares tal om kost i undervisningen är ett fåtal. Det som yttras är att 

lärare har en stor möjlighet att påverka elevers kostval utifrån att elever lyssnar och tror på det 

som lärare undervisar om. Lärare förklarar också att de har möjligheten att använda sig av ett så 

kallat ”hälsoarbete” i undervisningen. På så sätt får eleverna lära sig om kost utan att förlora tid 

för fysisk aktivitet. Det är endast olika tänkbara möjligheter som lärare talar om kost i 

undervisningen.  Ett annat exempel förklaras vara att använda 15 minuter varje lektion för att 

undervisa om kost. På så sätt kan eleverna ändå vara fysiskt aktiva i 45 minuter. Ytterligare 
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exempel är att använda sig av ett kök för att visa vad som är bra och näringsrik kost. Dock talar de 

om att den fysiska aktiviteten blir lidande, och att denna möjlighet inte är något som skulle 

prioriteras i undervisningen. Fysiologidiskursens dominans i lärares tal tydliggörs även här då det 

enbart förklaras tänkbara möjligheter i undervisningen om kost. Kost är alltså inget som prioriteras 

då dessa möjligheter enbart förklaras som genomförbara och utesluts nästan helt i undervisningen 

på grund av att fysisk aktivitet anses vara mest betydelsefullt för hälsan. 

 

7.3. Metoddiskussion 
 

Den metod som använts för att samla in data har varit intervjuer. Denna metod har jag ansett varit 

bra för att få en djupgående och komplex information från respondenternas tal om de 

hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas samt dominerar vad gäller kost i relation till hälsa, samt 

vad lärare uttrycker att det finns för möjligheter och hinder i undervisningen om kost. Varför 

denna metod anses vara en bra metod är som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver, om man vill 

veta hur människor tänker och uppfattar världen, varför inte prata med dem? En annan möjlig 

metod hade varit observationer av lärares tal. Men eftersom resultatet visade att dessa lärare 

upplevde en tidsbrist i ämnet, och att kostundervisning inte var något som de prioriterade, skulle 

det vara svårt att få någon information för detta område. Ytterligare metod som hade kunnat 

användas i denna studie hade varit en fokusgruppsintervju för att undersöka lärares tal. Denna 

metod hade dock fört med sig svårigheter för att få en gemensam tid för en intervju som skulle 

passa alla lärare. Vissa svar skulle även kanske falla bort då alla respondenter inte skulle få lika 

mycket tid för att uttala sig.  

 

Intervjuerna utformades som semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden utformades noga med 

en strukturerad sammansättning med olika teman samt tänkta följdfrågor. På så vis fanns en viss 

struktur och tematisering av intervjuguiden som underlättade vid intervjun, men det gav även 

utrymme att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. Alla lärare har även haft möjlighet att 

besvara samma frågor, och de har på så sätt haft samma chanser att uttala sig om de frågor som 

ställts. Svårigheterna med semistrukturerade intervjuer var att inte vara ledande i följdfrågorna. 

Det är något som kan försämra studiens giltighet och tillförlitlighet vilket Kvale & Brinkmann 

(2009) belyser, att ledande frågor kan påverka studiens reliabilitet. Reliabilitet är något som främst 

används i kvantitativ forskning och förklaras i kvalitativa studier som studiens tillförlitlighet. Det 

innebär att ledande frågor påverkar studiens tillförlitlighet genom att det oavsiktligt kan påverka 

svaren (Trost 2005). Därför ansåg jag att det var betydelsefullt att innan intervjun formulerat 
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möjliga följdfrågor som inte skulle kunna vara ledande och påverka studiens tillförlitlighet. Trots 

mina förberedelser för att inte vara ledande vid intervjun kan en svaghet med studien vara att jag 

möjligtvis kunnat påverkat någon respondent ändå. Det är inget jag är medveten om, men kan ha 

skett oavsiktligt utan min vetskap. En diskursanalys innebär att tolka talet i människors utsagor 

och då är det viktigt att jag som intervjuare är så objektiv som möjligt för att inte vinkla deras tal. 

Det är något jag sett som en svårighet att inte vara ledande vid mina frågor eftersom jag redan haft 

värderingar och uppfattningar om detta område. Men dessa värderingar och uppfattningar har jag 

försökt sätta åt sidan vid både intervjuerna och vid tolkningen av resultatet. Jag har därför försökt 

vara så objektiv som möjligt och inte försökt påverkat deras tal. Genom att sätta parantes om min 

förförståelse har jag kunnat rikta in mig på att finna mönster och kategorier om lärares tal om kost 

i relation till hälsa.  

 

En annan svaghet med studien och semistrukturerade intervjuer grundar sig i min ovana situation 

som intervjuare. Hade jag haft möjligheten att göra om intervjuerna hade jag varit mer noggrann 

med att ställa sonderande frågor. Vid flertal tillfällen har det framkommit i lärares tal om 

förklaringar om olika livsmedel för att må bra. Skulle jag varit en van intervjuare hade jag frågat 

”vad menar du med dessa livsmedel för att må bra?”. På så sätt hade jag kunnat få mer information 

som skulle kunnat göra resultatet i denna studie mer omfattande. Jag hade även velat intervjua fler 

lärare för att kunna samla in mer data, och kanske på så sätt finna något mer utifrån lärares tal som 

kunnat påverkat resultatet.  

 

Vad gäller studiens validitet är det något som jag försökt genomsyrat hela arbetet från början till 

slut vad gäller planering, intervju, transkribering, analys och resultatrapportering. Jag har i texten 

eftersträvat att vara så tydlig som möjligt vid beskrivningen av genomförandet för alla studiens 

delar för att studien ska bli så genomskinlig som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar 

att validiteten i en intervju är komplicerad, och de problematiserar validiteten i en intervjuutskrift 

då det inte finns någon sann och objektiv omvandling av muntligt språk till skriftlig form. Jag har 

därför varit väldigt noggrann vid transkriberingen av intervjuerna och ordagrant transkriberat 

deras tal. Studiens teori/analys som använts anser jag som väldigt passande eftersom studiens syfte 

och frågeställning grundar sig i lärares tal från intervjuerna, och med en diskursteori/diskursanalys 

kan olika diskurser utrönas vad gäller lärares tal om kost i relation till hälsa. Denna studie har 

utgått från Foucaults teori vilket jag bedömer som passande då jag undersökt vad det talas om, hur 

det talas om det och vad som inkluderas, exkluderas samt dominerar i lärares tal.  

 



	  
44	  

Utifrån begränsad tid har jag kunnat intervjua fem lärare som representerar resultatet i denna 

studie. De kan inte användas för att generalisera resultatet till en större population, utan de gav 

mig möjligheten att kunna besvara mitt syfte och frågeställning för studien. Det kan ses som en 

svaghet med denna studie, att jag inte kan generalisera mina resultat. För att kunna generalisera 

mina resultat hade en kvantitativ studie behövt genomföras. Men syftet med en kvalitativ studie är 

inte att generalisera, utan syftet är att få en djupare information inom ett visst område. Å ena sidan 

hade en kvantitativ studie med en enkätundersökning kunnat nås ut till en stor grupp och kunnat 

generaliseras till den målgruppen, eftersom den skulle medfört ett bredare undersökningsmaterial 

med fler undersökningspersoner. Å andra sidan hade inte denna studie kunnat genomföras på ett 

kvantitativt sätt eftersom jag undersökte lärares tal, vilket inte går att utföra i en 

enkätundersökning. Genom att sätta mina resultat i relation till tidigare forskning kan jag se 

resultaten i ett större perspektiv även fast jag inte kan generalisera mina resultat.  

 

7.4. Studiens kunskapsbidrag och kommande yrkesroll 
 

Denna studie kan bidra med mycket kunskap vad gäller kost i relation till hälsa. Bland annat är att 

flera av de kategorier som skapades utifrån lärares utsagor har kunnat placeras in i Quennerstedts 

(2006) redan identifierade hälsodiskurser. Studien redogör för vad som dominerar i lärares tal om 

kost i relation till hälsa och även vad som inkluderas samt exkluderas i deras tal. Studien har visat 

att lärares dominerande tal beskriver kost för att orka prestera fysiskt, men även för att undvika 

skador och sjukdomar vad gäller övervikt, undervikt och näringsbrist. Denna studie bidrar även 

med en ny potentiell diskurs utifrån de kategorier som skapades i analysförfarandet. Denna 

potentiella diskurs har inte kunnat placeras in i Quennerstedts (2006) redan identifierade 

hälsodiskurser, och blir därför inte enbart en kategori i denna studie, utan en ny potentiell diskurs. 

Den har i denna studie fått namnet kost för mental hälsa och innefattar kostens betydelse för att 

mentalt klara av de krav som ställs på individen i vardagen. Den motiveras i lärares tal vad gäller 

att orka vardagens stress som påverkar vår hälsa, samt att denna stress även påverkar våra matval 

som leder till sämre hälsa.  

 

Denna studie skiljer sig från andra studier då de främst fokuserar på vad hälsa innebär i idrott och 

hälsa. Denna studie har en ny inriktning om hur kost relateras till hälsa, och även vad lärare i idrott 

och hälsa uttrycker sig om för möjligheter och hinder i undervisningen om kost. Utifrån vad lärare 

uttrycker sig för hinder och möjligheter i undervisningen framgår det främst hinder. Dessa hinder 

grundar sig i dålig kunskap hos lärarna, som även kan relateras till tidigare forskning som 
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förklarar att dåligt självförtroende för området kan leda till lite undervisningstid. Tidsbristen i 

ämnet framstår även som ett av de största hindren. Lärarna fokuserar på den fysiska aktiviteten 

som det viktigaste området i ämnet. 

 

Eftersom dagens läroplan ger stort utrymme för att läraren själv ska didaktiskt överväga sin 

undervisning påverkar det vad elever får med sig för kunskap. Det står i det centrala innehållet i 

läroplanen att elever ska lära sig om kostens betydelse för hälsan, men i denna studie uttrycker sig 

lärarna att det infinner sig en tidsbrist i ämnet, vilket leder till att kostens utrymme i 

undervisningen är knapp. Målet i undervisningen i ämnet idrott och hälsa är att elever ska få 

kunskaper om hur olika livsfaktorer påverkar människors hälsa som påverkar dem hela livet 

(Lgy11), och då behövs mer kunskap än den fysiska rörelseaktiviteten som nästan får all 

undervisningstid. Eftersom både denna studie och tidigare forskning visat att den fysiska 

aktiviteten är den dominerande i relation till hälsan måste även grunderna, så som kunskap om 

kost, finnas för att orka vara fysiskt aktiv och prestera både vad gäller idrotten, skolan och 

vardagen. I lärares tal framgår det även att kost är en viktig del för att undvika skador och 

sjukdomar. Lärare har den stora rollen att påverka elevers hälsa för resten av deras liv, så därför 

hoppas jag att denna studie bidragit med att lärare didaktiskt överväger att undervisa mer om kost. 

Lärare bör se hälsobegreppet så som WHO framställer hälsa: fysisk, psykisk och social för att 

eleverna ska lära sig hur dessa delar har ett samband och påverkar hälsan. 

 

7.5. Framtida forskning 
 

Eftersom denna studie är riktad mot gymnasieskolan så skulle det vara intressant för framtida 

forskning att undersöka lärares tal om kost i relation till hälsa i de senare åren på grundskolan. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur de uttrycker sig om möjligheter och hinder i 

undervisningen om kost. Hur talar lärare om kost i relation till hälsa på grundskolan och vad 

uttrycker sig grundskolelärarna för möjligheter och hinder i sin undervisning om kost? Det skulle 

vara intressant att undersöka detta eftersom på gymnasieskolan är kosten betydelse för hälsan 

inget betygskriterium, men i slutet av årskurs 9 är det ett kunskapskrav att eleven ska kunna 

utvärdera aktiviteterna och hur de tillsammans med kost kan påverka hälsan och den fysiska 

förmågan. Hur ser undervisningen ut på grundskolan när detta är ett kunskapskrav? Finns det 

någon skillnad i lärarnas tal om kost i relation till hälsa samt vad lärare uttrycker för hinder och 

möjligheter i undervisningen om kost på gymnasiet och grundskolan? Det skulle även vara 

intressant om denna studie kunde genomföras på fler lärare och på fler gymnasieskolor i olika län. 
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Varför jag anser att det är viktigt att undersöka detta område är för att få en större förståelse för 

hur lärare talar om kostens betydelse för hälsan och även hur de gör sina didaktiska val i 

undervisningen. Eftersom lärarna i denna studie anser att det finns en tidsbrist i ämnet som 

framstått som ett hinder, samt att de använder den största tiden av undervisningen för fysisk 

aktivitet för den fysiska hälsan, skulle det vara intressant att undersöka fler lärare och se om det 

finns någon skillnad för hur de upplever hinder och möjligheter i undervisning om kost. 

Ytterligare reflektion är att studera hur elever talar om kost i relation till hälsa och utföra en 

intervjustudie med elever på gymnasiet för att undersöka detta område utifrån deras perspektiv. 

 

7.6. Slutsatser 
 

Denna studie har tydliggjort vilka hälsodiskurser som inkluderas, exkluderas samt dominerar i 

lärares tal om kost i relation till hälsa utifrån intervjuer med fem lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet. De hälsodiskurser som inkluderas är fysiologidiskursen, riskdiskursen och social 

fostrandiskursen. De hälsodiskurser som exkluderas är kroppsupplevelsediskursen, 

hygiendiskursen, motorikdiskursen och moraliseringsdiskursen.  

 

Den mest betydande slutsatsen är de dominerande hälsodiskurserna i lärares tal om kost i relation 

till hälsa, vilket visats vara fysiologidiskursen och riskdiskursen. Båda dessa hälsodiskurser är 

något som även dominerar i samhället och media, men i tidigare forskning är det 

fysiologidiskursen som är den mest dominerande hälsodiskursen (Quennerstedt 2006; Meckbach 

2004a; Thedin Jakobsson 2007; Skolinspektionen 2010). Det kan förklara att kost i relation till 

hälsa i ämnet idrott och hälsa främst fokuserar på kost för att prestera och orka med fysisk 

aktivitet, men även för att undvika sjukdomar vad gäller övervikt, undervikt, näringsbrist och 

skador på kroppen. 

 

Ytterligare intressant slutsats är att lärare i idrott och hälsa främst uttrycker sig om hinder i 

undervisningen om kost än vad det finns möjligheter. Lärare upplever en tidsbrist i ämnet och 

även bristande kunskap om kost, vilket leder till lite undervisningstid i ämnet samt att de 

prioriterar den fysiska aktiviteten för den fysiska hälsan.    

 

Avslutningsvis har studien bidragit med en ny potentiell diskurs som benämns kost för mental 

hälsa som inte kunnat placeras in i tidigare identifierade hälsodiskurser.  Den innefattar kostens 

betydelse för att klara av och orka hantera den stress vi utsätts för i vardagen som påverkar vår 
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hälsa. Det är ett nytt sätt att se på hälsa vad gäller kostens påverkan som inte kunnat placeras in i 

tidigare identifierade hälsodiskurser. 
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9. Bilaga 1 
 

9.1 Information före intervjun 
 

Denna studie ämnar undersöka lärare i idrott och hälsas tal om kostens betydelse för hälsan. Du får 

avbryta intervjun när du vill, om du vill. Allt som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas anonymt och jag har tystnadsplikt om allt som sägs under intervjun. Informationen från 

intervjun kommer enbart användas i forskningssyfte. Är det okej att jag spelar in vårt samtal? Har 

du några frågor innan vi börjar? 

 

9.2. Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Ålder? 

 

2. Utbildning? 

 

3. Vilket år tog du din lärarexamen? 

- Vart tog du din examen? 

 

4. Vilka kurser i idrott och hälsa undervisar du i? 

- Vilka program? 

 

5. Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

 

6. Vad för utbildning fick du om kostens betydelse för hälsan under din lärarutbildning? 

 

7. Har du fortbildat dig om kostens betydelse för hälsan? 

– Om inte, har du fortbildat dig i något annat? 

 

Lärares uppfattning av kost för hälsan 
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8. Hur skulle du värdera din kunskap om kostens betydelse för hälsan? 

 

9. Vad innebär kost i relation till hälsa för dig? 

 

10. Är detta område något som intresserar dig? 

- Varför och varför inte? 

 

Lärarens förklaring om varför undervisa om kost för hälsan 

 

11. Hur tycker du det är att undervisa om kost för hälsan? 

- Vad påverkar för att du ska undervisa om kost? 

- Skulle du använda dig av undervisning om kost om det inte stod med som ett centralt 

innehåll? Varför och varför inte? 

 

12. Hur mycket tid lägger du på undervisning om kost för hälsan per läsår? 

- Är det något du prioriterar? Varför, varför inte? 

- Hur viktigt anser du detta moment är jämfört med andra moment i idrott och hälsa? Varför? 

 

13. Varför undervisar du om kost för hälsan? 

 

14. Detta står i kursplanen: att ” Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala 

innehåll:[…] Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och 

prestation” Hur tolkar du det och hur knyter du an det till din undervisning? 

 

Hur undervisas om kost för hälsa på lektionerna? 

 

15. Vilka arbetssätt använder du vid undervisning om kost för hälsa? 

- Vart undervisar du? 

- Vilken metod? – teori/praktik 

- Skulle du vilja ändra metod? I så fall hur? 

 

16. Anser du att det finns någon problematik med att undervisa om kost för hälsan inom ämnet 

idrott och hälsa? 

- Vad finns det för möjligheter/hinder? 
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17. Hur tycker du att man ska arbeta med kostens betydelse för hälsan i hela 

skolverksamheten? – Varför? 

 

Vad undervisas om kost för hälsa på lektionerna? 

 

18. Vad ingår i din undervisning om kost och hälsa?  

- Upplägg och innehåll 

- Moment 

- Skulle du vilja ändra hur du undervisar om kost för hälsan? 

- Undervisar du på samma sätt för alla program? -Vilka delar om kost anser du bör 

prioriteras? 

 

19. Vad utgår du ifrån för källa vid undervisningen om kost för hälsan för eleverna? 

- Varför dessa källor? 

- Söker du ny information? Vart söker du information? 

 


