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Abstrakt 

Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von 

Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan 

medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och 

ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. Syftet med denna studie var 

att ta reda på varifrån gymnasielärare fick sina kunskaper om kosthållning och 

ätstörningar, samt hur de valde att undervisa om dessa områden i idrott och hälsa. Efter 

ett ändamålsenligt urval intervjuades fem lärare. Insamlad data transkriberades och 

kategoriserades i olika steg. Valda teman analyserades främst med hjälp av 

läroplansteorin (Linde 2012). Resultatet visade att respondenterna hade kunskaper och 

erfarenheter, men med olika ursprung. Främst härstammade de från egen 

kompetensutveckling, inte ämneslärarutbildningen. Respondenterna nämnde att 

erfarenhet av elever med ätstörningar togs i beaktning vid lektionsplanering. 

Respondenterna gjorde olika didaktiska val, både i vad som undervisades om, i vilken 

kurs detta skedde samt i vilken utsträckning. De praktiska delarna placerades i idrott och 

hälsa, med elevcentrerad undervisning. De teoretiska delarna placerades i andra ämnen 

och var mer lärarledda. Denna uppdelning var vanligast vid ämnesövergripande arbete, 

vilket utfördes kring kosthållning och ätstörningar, trots att områdena tillhör det centrala 

innehållet i idrott och hälsa. Lärarens objektiva förhållningssätt användes för att skapa 

positiva lärupplevelser.  

 

Nyckelord: Gymnasieskolan, Hälsa, Kompetensutveckling, Lärares kunskapsbas, 

Läroplansteori, Lärarutbildning, Ramfaktor 
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Förord 
Kosthållning är en viktig del av vår hälsa, en byggsten i att kunna leva länge. Vår kropp är en 

utgångspunkt för livskvalitet och därför är det viktigt att ta hand om den. Att läsa forskning om 

ätstörningar har varit mer känslomässigt och medryckande än vi trodde. Ätstörningar är en 

sjukdom som de drabbade lider mycket av. 

Under arbetets gång har vi fått komplettera varandra med våra styrkor och tagit lärdom av detta, 

vilket har varit berikande för oss båda. Det har dessutom inneburit nya ämneskunskaper som vi 

kan ta med oss, och som vi nu kan ta med oss in i yrket efter att vi tagit examen. Vi känner oss 

inspirerade till att undervisa om kosthållning och ätstörningar och förhoppningen är att vår 

undervisning kan hjälpa eleverna att få en förståelse för begreppens komplexitet. Det vore 

oerhört fint att se om vår undervisning kan bidra till att en elev visar förståelse för någon de 

möter som lider av en ätstörning eller har någon annan kostproblematik.  

Att få träffa alla er lärare som varit våra respondenter har varit meningsfullt för oss. Vi vill 

härmed tacka er för att ni har visat intresse och tagit er tiden att delta i vår studie, när vi vet hur 

mycket ni har att stå i. Utan ert deltagande hade studien inte kunnat genomföras. Det har 

verkligen varit givande för oss att få intervjua er och lyssna till era tankar kring undervisningen 

om kosthållning och ätstörningar, så återigen ett stort tack!  

Vi vill också sända ett tack till vår handledare Peter för den hjälp vi fått. I början av vårt arbete 

gav du relevanta råd kring vilken riktning vår studie skulle ta och hjälpte oss sålla bland alla 

lösa trådar. Vi vill dessutom tacka dig för att du trodde på vår idé från första början. Slutligen 

vill vi sända ett tack till våra kurskamrater som kommit med givande tips för vår studie och 

även för de råd du givit längs vägen. Vi hoppas att vi också kunnat ge er råd för vägen framåt. 

Vi ska alla vara stolta över det arbete vi lagt ner med våra respektive arbeten, snart är vi färdiga 

lärare!  

 

Kalmar, januari 2019 
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1. Inledning 

Kosthållning är något som rör alla människor, under hela livet. I dagens samhälle finns 

förväntningar på hur vår hälsa och kropp ska se ut, vilket kan leda till att människor drabbas av 

sjukdomar som är relaterade till kosthållningen, det vill säga ätstörningar. Kost är 

livsnödvändigt, komplext och en del i hur vi kan forma vår hälsa.  I skolans värld finns 

kosthållning och ätstörningar inskrivet i kursplanen för bland annat ämnet idrott och hälsa 

(Skolverket 2011c; Skolverket 2011b). Att undervisa om kosthållning och ätstörningar är 

viktigt för att bidra till ökad förståelse för hur en god hälsa kan uppnås och bibehållas. När vi 

inte mår bra har vi inte heller samma kraft att uppfylla våra drömmar, och därför är kunskap 

om hälsa viktigt för ett gott liv.  

 

Vi ville ta reda på hur undervisning i kosthållning och ätstörningar kunde se ut i praktiken på 

ett konkret plan, och var lärarnas kunskap kom ifrån. I utbildningen för ämneslärare i 

gymnasieskolan med inriktning idrott och hälsa är det fokus på olika idrotter och kroppen som 

objekt samt hälsobegreppet i stora drag. Mindre tid ges till kosthållning i samband med fysisk 

aktivitet och helt obefintligt är lärandet om ätstörningar. På universitet som erbjuder 

lärarutbildning med inriktning idrott och hälsa finns ofta övriga kurser om kosthållning och 

ätstörningar, men detta är tyvärr inget vi fått ta del av i vår utbildning. Det har också förekommit 

kritik riktat mot den svenska idrottslärarutbildningen för dess avsaknad av undervisning kring 

kost och näring (Backman & Larsson 2013). Vi har förståelse för att skapandet av en 

heltäckande lärarutbildning inte är enkelt, och det finns många kamper om vilken kunskap som 

ska premieras till lärarstudenterna.  

 

Vår hypotes var därför att det kunde finnas verksamma lärare som upplevde liknande 

kunskapsluckor. Vi ansåg att det kunde vara ett intressant område att undersöka vidare, att få 

möjlighet att gå på djupet av hur lärare kunde tänka kring sin undervisning av kosthållning och 

ätstörningar. Vår förhoppning var att denna studie skulle bidra till ny inspiration att utveckla 

undervisningen i ämnet, allt för att främja hälsan hos framtida generationer. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med denna studie var att kartlägga lärares kunskaper och erfarenheter gällande 

kosthållning och ätstörningar, som de sedan kan använda som verktyg i sin undervisning. Syftet 

är att skapa en inblick i hur undervisningen gällande kosthållning och ätstörningar kan bedrivas 

i gymnasieskolan. Ett vidare syfte var att analysera undervisningen och vilka didaktiska val 

läraren gör i samband med denna. Med denna fördjupade syn finns en förhoppning om att 

kompetensen hos lärare i ämnet idrott och hälsa gällande undervisning om kosthållning och 

ätstörningar kan utvecklas. 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Varifrån kommer de kunskaper och erfarenheter lärarna har för att bedriva 

undervisning om kosthållning och ätstörningar i ämnet idrott och hälsa 1 respektive 2? 

 

2. På vilket sätt undervisar läraren om kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa 1 

respektive 2? 

 

 

 

 

  



 

9 
 

3. Bakgrund 

I detta kapitel behandlas relevanta begrepp, samt information kring kosthållning och 

ätstörningar kopplat till samhället, utbildning och till sist ämnet idrott och hälsa. Detta kapitel 

syftar till att skapa en förståelse för de begrepp som används, och hur kosthållning och 

ätstörningar påverkar samhället, samt vilka som ansvarar för att bra förhållanden bibehålls. 

Kopplat till idrott och hälsa får läsaren här en bild av hur undervisningen kring valda områden 

kan se ut utanför Sverige, samt hur dessa områden är kopplade till kursplanen för idrott och 

hälsa 1 respektive 2. Avslutningsvis påvisas ett problemområde, samt lärares ansvar att 

förebygga detta. 

3.1 Begreppsdefinition 

3.1.1 Kosthållning  

Kosthållning, som denna studie inriktas mot, kan ses som en del av begreppet nutrition och 

definieras i Nationalencyklopedin, NE (2018b) som “sätt att välja sin kost”. Nutritionslära 

definieras utifrån NE (2019b) som ett kunskapsområde innefattande vilka näringsämnen som 

finns i kroppen och hur de ter sig där. Det innefattar också våra näringsbehov vid olika åldrar 

och kostvanor som gynnar vårt hälsotillstånd, det vill säga sambandet mellan kost och hälsa 

(NE 2018b). I studien har mat och kost benämnts. Detta är begrepp som då kopplats till 

kosthållning eftersom forskning har talat om mat eller kost i olika sammanhang. 

 

3.1.2 Ätstörning 

En ätstörning är ett tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt (NE 2018d). 

Ätstörning är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar, där de vanligaste är Anorexia nervosa, 

bulimi och hetsätning, men det finns också andra typer, bland annat nattligt ätande (Vårdguiden 

2017). Hit räknas även konsekvensen av hetsätning, nämligen fetma (NE 2018d). Betydelsen av 

Anorexia nervosa är något missvisande, eftersom det på grekiska betyder ”nervös aptitlöshet”, 

men de flesta patienter försöker istället bekämpa sina impulser att äta (Clinton & Norring 2009). 

Samma individ kan ha flera ätstörningar samtidigt och de kan även förekomma växelvis (NE 

2018d). De individer som har en ätstörning har alla problem med sitt födointag och behöver 

nutritionsbehandling, då de kan vara underviktiga eller lida av brist på näringsämnen (Psykiatristöd 

2017). Det är dock viktigt att förstå att alla personer med ätstörningar inte är underviktiga. Av de 
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vuxna patienter som under 2017 var inskrivna i riksnätet var 46,6 procent normalviktiga och 14,3 

procent underviktiga (Riksnät 2017). Ätstörningar handlar om de beteende som har till syfte att 

kontrollera vikten med exempelvis kräkningar eller motionerande, vilket ger en försämrad fysisk 

hälsa och en nedsatt funktion i vardagen, både psykiskt och socialt (Ghaderi & Parling 2007). För 

att kunna sätta en diagnos på någon typ av ätstörning ska dessa beteenden inte heller vara orsakade 

av något annat psykiatriskt tillstånd eller någon medicinsk sjukdom (Ghaderi & Parling 2007). 

Muskeldysmorfi, också kallat megarexi eller bigorexi, har ibland kallats som motsatsen till 

Anorexia nervosa, det vill säga självsvält, den har dock mer likhet med inbillad fulhet 

(dysmorfofobi) och är inte en strikt medicinsk diagnos (Berntsson 2009). Muskeldysmorfi handlar 

om att individen är överdrivet oroad över sin muskelmassa, trots sina stora muskler och exempel 

på beteenden kan vara överdriven tyngdlyftning eller bärandet av stora varma kläder mitt i 

sommaren för att inte se liten ut, ofta används också anabola steroider (Murray, Rieger, Touyz & 

Garcı´a 2010). Det kan också handla om att personen fortsätter med sin diet, kosttillskott och 

träning trots att det kan vara negativt fysiskt eller psykiskt, eller att personen ställer in sociala eller 

arbetsrelaterade aktiviteter på grund av sitt tvångsbehov att fortsätta bygga muskler (Murray et al. 

2010).  

 

3.1.3 Hälsa  

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp eftersom det består av flera aspekter (Larsson & Meckbach 

2012). Hälsa definierades länge som avsaknad av sjukdom, men innefattar idag både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter (Larsson & Meckbach 2012). Inom vetenskapen finns två 

perspektiv på hälsa, nämligen (1) dikotomin, det vill säga sjuk eller frisk. Här är fokus på 

diagnoser och hur de kan botas och (2) kontinuum, det vill säga ohälsa eller hälsa. En individ 

kan vara sjuk men ändå känna att den har god hälsa, men den kan också vara medicinskt frisk 

och uppleva ohälsa (Larsson & Meckbach 2012). Hälsa kan även benämnas ur ett salutogent 

respektive patogent perspektiv, det vill säga främjandet av hälsa (NE 2018c) respektive 

motverkandet av sjukdom (Medin & Alexandersson 2000). 

 

I denna studie kommer perspektivet kring hälsa innefatta både fysiska, psykiska och sociala 

aspekter, med inriktning mot kontinuum eftersom en person kan vara fysiskt sjuk och psykiskt 

frisk, eller tvärtom (Larsson & Meckbach 2012). I denna studie kommer begreppet hälsa vara 

kopplat till kosthållning och ätstörningar. 
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3.2 Kostens komplexitet 

Vi behöver ständig tillförsel av näring för att kunna växa, fungera och underhålla kroppen. 

Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar som finns i mat (Johansson 2014). Alla 

människors kost behöver inkludera kolhydrater, proteiner, fetter, vatten, salter och vitaminer. 

Kolhydrater och fetter behövs för energi och syntes av olika substanser och strukturer. 

Aminosyrorna i proteiner används för att bygga upp artspecifika proteiner. Salter används för 

att bygga upp viktiga strukturer i kroppen och vitaminer används i många av kroppens enzymer. 

(Hickman, Cleveland, Roberts & Larson 2016).  

 

Att ge sig in i ämnena kosthållning och ätstörningar kräver också en diskussion kring 

livsstilsfaktorer. Hur livsstilen ser ut påverkar hälsan. Även sociala, psykologiska och kulturella 

faktorer påverkar våra förutsättningar för ett optimalt energi- och näringsintag (Vårdhandboken 

2018). Vanor gällande mat, stress och fysisk aktivitet är allmänt vedertagna faktorer som 

påverkar denna. Matvanorna har under de senaste 30 åren förändrats tillsammans med de 

sociala normerna, men också gällande vad som är en normalstor portion 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Sociala normer innebär accepterade beteenden i en social grupp 

(NE 2019). 

 

Folkhälsan i Sverige är ur ett globalt perspektiv god och den självskattade hälsan, det vill säga 

den andel som uppger att de har ett gott hälsotillstånd, har ökat (Folkhälsomyndigheten 2018a). 

Trots ett generellt förbättrat hälsotillstånd är fetma vanligare bland äldre än yngre, och vanligare 

bland de med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå än de med eftergymnasial 

utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten 2018b). Faktorer som kan kopplas till förekomsten av 

hjärt- och kärlsjukdomar är fetma och en mer stillasittande fritid (Folkhälsomyndigheten 

2018b). Viktökning behöver inte alltid bero på att en individ äter för mycket mat, utan kan även 

vara genetiskt. Dock har många överviktiga personer blivit detta på grund av ett för högt intag 

av socker (Hickman et al. 2016). Idag ökar portionerna och tillgången till snabbmat, och när en 

person äter för mycket socker under lång tid kan insulinkänsligheten minska och risken för typ 

2 diabetes ökar (Hickman et al. 2016). Det kan också leda till en försämrad förmåga att bränna 

överflödiga kalorier eftersom det överflödiga kaloriintaget bland annat inte längre stimulerar 

till att skapa värme i kroppen genom förbränning (Hickman et al. 2016). Dessutom har 

återhämtningen stor betydelse för om kroppen ska kunna bygga upp sin fysiska 

prestationsförmåga, eftersom näringsämnen och energi förbrukas vid fysisk aktivitet (Gjerset, 
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Annerstedt & Svendsen 2002). Vid återhämtning transporteras nedbrytningsprodukter och 

funktionen i celler och organ återupprättas (Gjerset, Annerstedt & Svendsen 2002).  

 

Kostnaderna för samhället kopplat till övervikt, både i form av sjukskrivningar men också i 

sjukvårdskostnader uppgick 2011 till 20 miljarder svenska kronor (Persson & Ödegaard 2011: 

43). De aktörer som har ett tydligt uppdrag gällande mat och fysisk aktivitet i Sverige är bland 

annat myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Skolverket men också 

Riksidrottsförbundet.  En aktör med ett indirekt uppdrag var Utbildningsdepartementet 

(Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket 2017).   

 

Samhällsdebatten ser inte likadan ut överallt, vilket kan ledas tillbaka till den kultur vi lever i. 

Larsson & Fagrell (2010) beskriver Bourdieus begrepp kulturellt kapital, där olika typer av 

livsstilar har olika dominansnivå/status beroende på den kulturella omgivning du befinner dig 

i. Livsmedelsverket (2018a) pekar på en problematik i viktminskning där de säger att samhället 

och den omgivning vi befinner oss i påverkar våra kostvanor. Livsmedelsverket (2018a) menar 

att vi lever i ett samhälle där vi i många sammanhang uppmuntras till att äta och dricka. 

Samtidigt behöver vi inte röra oss särskilt mycket för att klara av vardagen och många väger på 

grund av detta mer än vad som är hälsosamt.  

 

I Riksidrottsförbundets (2017) rapport av idrottens samhällsnytta beskrivs hur idrott och hela 

idrottsrörelsen bidrar till jämställdhet, genom att utmana stereotypa kroppsideal och motverka 

hälsohetsen genom att framhäva upplevelsebaserad verksamhet och fysiskt lärande. I rapporten 

diskuteras även modeller som är framtagna för att visa på hur föräldrar kan agera vid sitt barns 

olika utvecklingsstadier utifrån ålder. De övergripande råd som ges handlar om att hjälpa barnet 

med kosthållning och hur det kan uppnå en balanserad vardag (Riksidrottsförbundet 2017). 

Riksidrottsförbundet (2013) har också en kostpolicy, där tanken är att riktlinjerna ska stötta 

föreningar i att skapa bra kostvanor som främjar god hälsa, men också goda idrottsprestationer 

och dessutom motverkar ätstörningar. När det gäller ätstörningar uppmanar 

Riksidrottsförbundet (2013) till att öka medvetenheten om attityder kring en aktiv individs 

kropp, vikt och matvanor. En utmaning som nämns är hur idrottsrörelsen ska sträva efter att 

alla idrottsledare ska ha kunskap om kost och dess betydelse för hälsan. Där uppmaningen är 

att all relevant idrottsutbildning ska innefatta vetenskapligt grundad kostkunskap i någon form, 

och utbildningen ska förmedlas av personer med rätt ämneskompetens (Riksidrottsförbundet 

2013).  
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Folkhälsomyndighetens (2018c) senaste undersökning gällande skolbarns hälsovanor från 

2013/2014 visar att 57 procent av de 15-åriga flickorna och 31 procent av de 15-åriga pojkarna 

uppgav att de hade psykiska eller kroppsliga/somatiska besvär, exempelvis nedstämdhet, 

sömnsvårigheter, yrsel och ont i magen. Det är svårt att dra slutsatser om varför den psykiska 

ohälsan har ökat bland unga, det är dock troligt att det handlar om brister i skolan och att unga 

känner att kraven ökar på den föränderliga arbetsmarknaden (Folkhälsomyndigheten 2018d). 

Minst 3 procent av unga kvinnor i Sverige har specifika former av ätstörningar (Schäfer & 

Faskunger 2006: 79). Ätstörningar är dessutom en av de sjukdomar som orsakade störst andel 

förlorade friska levnadsår för kvinnor mellan 15–19 år i Sverige (Folkhälsomyndigheten 

2018d). Vissa grupper inom idrottsvärlden löper dessutom högre risk för att drabbas av 

ätstörningar än den genomsnittliga befolkningen, exempelvis i estetiska sporter för kvinnor och 

uthållighetssporter för både män och kvinnor (Schäfer, Elinder & Faskunger 2006).  

 

3.3 Kost och utbildning 

Lärarutbildningens utformning har ändrats ett flertal gånger, och Utbildningsdepartementet 

(2010) gav förslag till en ny lärarutbildning. Lärare i gymnasieskolan bör ges en smalare och 

djupare ämneskompetens jämfört med grundskolelärare, eftersom de äldre eleverna har ett 

större behov av denna typ av lärare (Utbildningsdepartementet 2010). Idag finns miljömässiga, 

sociala, kulturella och ekonomiska utmaningar där utbildningen ska hjälpa elever att utveckla 

kunskaper och attityder för välgrundade beslut om sig själva och andra, det är genom framtidens 

generationer som nya beteendemönster kan utvecklas (Utbildningsdepartementet 2010). Den 

tidigare lärarutbildningen fick kritik för dess breda åldersintervaller, sin bristande vetenskapliga 

grund och studenternas stora valfrihet i kurser (Utbildningsdepartementet 2010). 

 

Gymnasieskolan har som uppdrag att utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens, samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor (Skolverket 2011c). 

Vidare ska undervisningen belysa hur samhällets funktioner och vårt eget sätt att leva kan 

anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Det är också skolans ansvar att varje elev ska ha 

kunskaper om hur förutsättningarna för en bra hälsa kan se ut (Skolverket 2011c). I den svenska 

skolan finns också elevhälsan. Elevhälsan är ett nytt begrepp i skollagen, och dess arbete syftar 

till att jobba hälsofrämjande, exempelvis genom att skapa miljöer som främjar elevens 
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utveckling och lärande. Personal i elevhälsan ska arbeta med hälsofrågor och elever ska 

dessutom erbjudas hälsokontroller (Skolverket 2012).  

 

Inom ämnet idrott och hälsa på gymnasiet är undervisningen om mat inte särskilt stor, utan 

hem- och konsumentkunskap i grundskolan utgör det viktigaste ämnet för ett matperspektiv. 

Ämnet har få timmar vilket ger lite tid till undervisning om mat (Rosén 2004). Kosthållning 

och ätstörningar ska dock inte bara behandlas i ämnena hem- och konsumentkunskap samt 

idrott och hälsa, utan finns även i andra ämnen såsom biologi. I det centrala innehållet i biologi 

för årskurs 7–9 står det, under rubriken kropp och hälsa, att sömnens, kostens, motionens, 

sociala relationers och beroendeframkallande medels påverkan på den fysiska och psykiska 

hälsan ska behandlas. Dessutom ska frågor kring identitet och ansvar diskuteras (Skolverket 

2018). I det centrala innehållet i biologi för årskurs 7–9 (Skolverket 2018), står kunskapskraven 

däremot inte utskrivna på samma sätt som för gymnasiet (Skolverket 2011a). I 

biologiundervisningen i gymnasiet behandlas ämnet endast i biologi 2 där det i det centrala 

innehållet står att samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom ska diskuteras 

(Skolverket 2011a). Dessutom ska eleverna där få lära sig om fysiologin hos människan, med 

dess organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel, samt hormonsystemet och 

nervsystemets reglering av människan (Skolverket 2011a), där kosthållning och ätstörningar 

kan påverka systemet på olika vis (Hickman et al. 2016; Vårdhandboken 2018). Eftersom 

kosthållning och ätstörningar ska behandlas i flera ämnen kan det användas 

ämnesövergripande. Samtliga lärare i skolan har dessutom ett ansvar att möjliggöra 

ämnesövergripande arbete för eleverna (Skolverket 2011c). 

 

3.4 Ämnet idrott och hälsa 

Hardman (2008) kan i sin globala studie kring ämnet idrott och hälsa, visa på flera oroväckande 

punkter, exempelvis en uppfattad försämrad ämnesstatus, otillräckligt kompetenta lärare, stora 

klasser, lite tid för läroplanen och en allmän oro kring fetma bland elever.  

 

I rapporten World-Wide Survey of School Physical Education, undersöks ämnet physical 

education i olika länders grundskolor, motsvarande idrott och hälsa i den svenska skolan 

(UNESCO 2014). UNESCO (2014) menar att det är ett flertal faktorer som leder till ändringar 

i kursplaner för physical education i flera länder, exempelvis utbildningsreformer, den 

uppfattade fetmaepidemin, men också livsstilskoncept. En slutsats från rapporten är att det 
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fortfarande finns luckor mellan skolans utbildningspolitik och det som genomförs i skolan 

(UNESCO 2014). Slutsatserna görs inte i direkt koppling till kost, men en av slutsatserna är 

trots detta att problem som kan kopplas till fetma förvärras i vissa länder av att det inte finns en 

tillräcklig samordning gällande elevernas deltagande i fysisk aktivitet (UNESCO 2014).  

 

Papua Nya Guinea är ett land med liten befolkning precis som Sverige (Utrikespolitiska 

institutet 2018), och har ett helt annat centralt innehåll gällande kost än Sverige, som endast 

använt ordet “kosthållning” (Department of Education, Papua New Guinea 2008). Papua Nya 

Guinea har i kursplanen, för motsvarande gymnasiet i Sverige, ett flertal punkter i innehållet 

för att upprätthålla en hälsosam kropp där kost för träning beskrivs i följande kategorier: 

balanserad nutrition, vilket innebär den bästa och mest tillgängliga lokala maten, personliga 

kostvanor, dietrelaterade problem, skillnader i fetma, övervikt och undervikt men också 

influenser som kan påverka beteende kopplat till mat (Department of Education, Papua New 

Guinea 2008). Vidare finns innehåll som är kopplat till sport och ätande under kategorin 

aktivitet (Department of Education, Papua New Guinea 2008).   

 

Lärare i idrott och hälsa 1 och 2 har också behörighet att undervisa på grundskolan där kost ska 

undervisas om (Skolverket 2018). I årskurs 9 ska eleven få undervisning i kost och hälsa samt 

kroppsideal (Skolverket 2018). Kunskapskravet i årskurs 9 handlar dessutom om att eleven ska 

kunna planera sin träning och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 

med kost kan påverka hälsan och den fysiska förmågan (Skolverket 2018). Kost har ett samband 

med hälsa och den fysiska förmågan (Vårdhandboken 2018), och denna grundläggande 

kunskap gällande kost behöver lärare ha för att också fördjupa och bredda innehållet i 

undervisning om kosthållning och ätstörningar i gymnasiet (Skolverket 2014). I skolans 

grundläggande värde står det att skolan ska främja elevernas utveckling och lärande, och 

samtidigt bidra till en livslång lust att lära (Skolverket 2011c). 

 

Kopplat till ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan, är syftet vidare att ge eleverna möjlighet 

att utveckla sin kroppsliga förmåga samt deras förmåga att planera, genomföra och värdera 

olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan (Skolverket 2011c). 

Eleverna ska även få möjlighet att utveckla kunskaper om hur deras kropp fungerar i arbete, 

livsstilens betydelse samt fördelar och nackdelar med fysisk aktivitet respektive inaktivitet, 

samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal (Skolverket 2011c). Vidare syftar ämnet till 

att eleverna ska utveckla en medvetenhet för hälsa och miljö, samt ett intresse för att delta i 
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arbetet med hälsofrågor i både arbetsliv och samhälle (Skolverket 2011c). Eleverna ska även 

genom undervisningen få kunskaper om de kulturella och sociala aspekter som finns i olika 

former av fysiska aktiviteter (Skolverket 2011c).  

 

I det centrala innehållet relaterat till kunskapskraven för idrott och hälsa 1 (Skolverket 2011c), 

tabell 1, samt 2 (Skolverket 2011b), tabell 2, i gymnasieskolan står bland annat följande: 

 

Tabell 1. Idrott och hälsa 1 

Centralt innehåll Kunskapskrav utan betygsnivå/värdeord 

”Kosthållning, droger och 

dopingpreparats betydelse för 

hälsa och prestation” 

(Skolverket 2011c: 85) 

“Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om 

kroppslig förmåga och kan välja områden och metoder för 

träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt 

värdera resultatet” (Skolverket 2011c: 85) 

 

Tabell 2. Idrott och hälsa 2 

Centralt innehåll Kunskapskrav utan betygsnivå/värdeord 

”Olika kroppsideals påverkan på 

människor, till exempel 

ätstörningar och doping” 

(Skolverket 2011b) 

“Eleven kan beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska 

aktiviteter, livsstil och hälsa” (Skolverket 2011b) 

“Eleven kan beskriva kroppsideals påverkan på människors 

hälsa” (Skolverket 2011b) 

 

Det är dessa delar av kunskapskraven kopplat till delar av det centrala innehållet som är 

relaterade till området kosthållning respektive ätstörningar. Därför är det dessa det fokuseras 

på i denna studie. I bedömningsstödet för idrott och hälsa i gymnasieskolan står det också att 

eleven ska kunna förstå principerna mellan fysisk aktivitet och hälsa utifrån kosthållning 

(Skolverket 2014). 

 

3.5 Konkretisering 

I denna studie behandlas begreppen kosthållning och ätstörningar eftersom forskning visar att 

det är ett problemområde bland dagens ungdomar (Folkhälsomyndigheten 2018d; 

Folkhälsomyndigheten 2018c). Det är också ett större problem bland individer med lägre 

utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten 2018c). Detta innebär att lärare har ett ansvar att bidra 
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med kunskap genom att eleverna får en bild av hur en sund hälsa och livsstil ser ut (Skolverket 

2011a). Läraren har då också ett ansvar att undervisa på ett sätt som gör att varje elev kan ta till 

sig denna kunskap (Skolverket 2011c). 
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4. Tidigare forskning 

Detta kapitel delas in i allmän forskning och ämnesspecifik forskning kring kosthållning och 

ätstörningar. Den allmänna forskningen är mer generellt kopplad till problematik i samhället, 

medan den ämnesspecifika forskningen fokuserar på kosthållning och ätstörningar som 

separata ämnen. Dessa underrubriker innefattar en koppling till hur skolan kan påverka elever 

i dessa aspekter.  

 

4.1 Allmän forskning  

Holmberg (2016) menar att vårt samhälle är stressfyllt och till stor del digitaliserat. Ungdomar 

idag utsätts för många intryck från sociala medier, och många av de bilder som läggs ut är bilder 

på mat. Hela 76,5 procent av dessa bilder är på mat som innehåller mycket socker och lite näring 

(Holmberg 2016: 125). Dessa bilder eller inlägg av ohälsosam mat påverkar kostvanorna hos 

ungdomar negativt, och i en studie visas att dödligheten är högre i de stater i USA där fler inlägg 

om ohälsosam mat läggs ut (Nguyen et al. 2017). 

 

Mat är komplext och Livsmedelsverket (2018b) menar att kosten vid över- eller 

underkonsumtion kan ge oss sjukdomar som fetma och ätstörningar. Vart femte barn i Sverige 

är överviktigt, speciellt i de socioekonomiskt svaga grupperna. Men ett barn som är överviktigt 

behöver inte bli det i vuxen ålder, dock blir mer än två av tre barn som är överviktiga i tio till 

tretton års ålder också överviktiga som vuxna. Som förälder finns ett ansvar kopplat till barnens 

matvanor, råd kan fås via skolhälsovården och faktum är att kostråden är samma för barn över 

två år som för vuxna (Livsmedelsverket 2018b).  

 

Ansvaret att förmedla kunskap ligger också på verkande inom skolan. Lärare i ämnet idrott och 

hälsa har idag förväntningar på sig att lösa de problem med övervikt som finns i vårt samhälle 

(Pringle & Pringle 2012). Media målar upp lärare i idrott och hälsa som aktivister som i skolan 

ska ge eleverna möjlighet att vara aktiva och samtidigt förespråka att eleverna äter “rätt”, det 

vill säga hur de undviker fetma (Pringle & Pringle 2012). Mycket forskning, även kring detta 

ämne, förenklas i officiella rapporter för att de ska kunna förstås av allmänheten, men det gör 

också att vissa viktiga beståndsdelar faller bort, eftersom vetenskaplig forskning sällan är 

definitivt fastställande. Det är främst detta som gjort att bland annat media framställer idrott 
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och hälsa i skolan som en lösning på dagens problem med fetma och övervikt, vilket inte är 

fallet, eftersom forskningsresultaten har tagits ur sin kontext (Evans, Rich & Davies 2004). 

 

Von Essen (2015) menar att måltidens och matens dess känslomässiga laddning kan vara allt 

från passion till komplikation. Maten verkar vara som en förlängning av kroppen för att 

undersöka eller hantera existentiella frågor men också problem. Maten används för att motverka 

känslor av oro och stress men det finns också positiva känslor som är kopplade med “det goda 

i livet” som i bästa fall skapar en bättre förmåga att klara av påfrestningar men också läka 

själsliga sår, förmågan att skapa och njuta (Von Essen 2015). Parinders (2012) forskning 

handlar om att ungdomars matval förändras när de flyttar till ett eget hushåll. De är då mer 

öppna för förändringar gällande deras matval och resultatet visar även att deras organisation 

kring matvalen är normativa och pragmatiska (Parinder 2012).  

 

När det gäller andras ansvar för kost går det också att dra paralleller till tränare och specialister 

inom området. Atlettränare och specialister inom styrka och kondition visas ha mest adekvat 

kunskap om idrottsnutrition medan tränare och atleter har den minst adekvata kunskapen 

(Torres-McGehee, Pritchett, Zippel, Minton, Cellamare & Sibilia 2012). Kopplat till andra 

yrkeskategorier, såsom läkare går det i Van Dillens (2006) forskning att se hur dessa använder 

olika sätt att tala om nutrition med sina patienter. Holländska läkare använder då olika 

kommunikationsstilar, såsom holistiska, motiverande, informerande, refererande och 

konfronterande stilar (Van Dillen 2006). 

 

4.2 Ämnesspecifik forskning 

4.2.1 Kosthållning 

Forskning av Sivanathan, Thavartnam, Arif, Elegino & Mcgowan (2015) som gjorts på råttor 

visar att en kost innehållande mycket fett också kan påverka stress- och ångestnivåer, även hos 

människor. Detta sker genom förändringar av vissa steroidhormoners signaleringsmekanismer 

i hjärnans limbiska delar (Sivanathan et al. 2015), vilket är de delar av hjärnan som påverkar 

känslor. Francis & Stevenson (2011) har också i en studie visat att personer vars kost innehåller 

mycket mättade fetter och raffinerat socker har ett sämre logiskt minne, alltså sämre funktion i 

hippocampus.  
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Studier visar vidare att överviktiga personer och normalviktiga personer inte uppfattar smaker 

på samma vis. Överviktiga personer tycker mer om fet mat än normalviktiga (Bartoshuk, Duffy, 

Hayes, Moskowitz & Snyder 2006) och en del människor som är känsliga mot beska smaker, 

äter inte så mycket grönsaker som innehåller beska kemikalier (Stevenson 2017). I en svensk 

studie uppger dessutom flera av de deltagande med högre BMI, det vill säga Body Mass Index, 

att de också lider av någon form av hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller kronisk smärta, än de som 

har normalt BMI. Trots att de i studien diskuterar att BMI i vissa fall kan vara missvisande, 

syns här en koppling mellan högt BMI och sämre fysisk hälsa (Adolfsson 2004). 

 

Skolbarn spenderar ofta mer än halva sin dag i skolan och där har de tillgång till frukost, 

antingen på fritids eller i någon kafeteria, där de också kan köpa någon form av mellanmål. 

Sedan får de lunch, vilket inte alltid är den nyttigaste och som då påverkar elevernas bristande 

kostvanor (Weare 2015). Forskning som inriktar sig på kost utifrån ett skolperspektiv handlar 

skolans roll kopplat till olika vanor. Centers for Disease Control and Prevention, CDC (2018) 

menar att skolan spelar en viktig roll för förbättringen av vanor kopplat till mat och fysisk 

aktivitet eftersom skolor kan skapa miljöer som är stöttande och implementerar praxis. Detta 

skapar lärmöjligheter som stöttar goda hälsovanor, vilket är viktigt i ett förändringsarbete.  

 

Skolan bidrar till ungdomars matvanor, eftersom de spenderar mycket tid där (Weare 2015). 

Vidare har studier (Pattiwatkins & Hugmeyer 2012) visat vikten av hur de verksamma i skolan 

pratar om kosthållning. Här borde lärare prata om hälsa ur ett salutogent perspektiv istället för 

att prata om fetma och övervikt, eftersom detta kan upplevas som utpekande av elever som har 

fetma eller övervikt och i längden leda till mobbning av dessa elever från andra elever. Om en 

elev mobbas för sin vikt riskerar denne också att utveckla någon form av ätstörning 

(Pattiwatkins & Hugmeyer 2012). Ett sätt att avdramatisera kroppsideal är att prata om hälsa 

istället för vikt (Cogan & Ernsberger 1999). 

 

Kopplat till ämnet idrott och hälsa, där kosthållning ska tas upp, är de två viktigaste 

lärandemålen, i undervisningen om kost och fysisk aktivitet, att förstå vikten av en balanserad 

kost och därefter förmågan att analysera sin egen livsstil (Ormshaw, Kokko, Villberg & Kannas 

2016). Webb & Quennerstedt (2010) beskriver lärarnas inflytande på elevernas syn på hälsa. 

Här beskrivs riskkroppar “risky bodies”, vilket är de kroppar som ligger i riskzonen för 

sjukdomar. Lärare som hälsosamma förebilder ses då som individer som inte är överviktiga, 

gamla, otränade eller skadade. De menar att detta sätt att se på hälsa snarare handlar om att se 
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bra ut, prestera väl och vara socialt eftertraktad. Detta innebär att lärare i idrott och hälsa 

förmedlar både vad elever ska lära sig, och hur de bör se ut (Webb & Quennerstedt 2010).  

 

4.2.2 Ätstörningar 

Ätstörningar påverkar kroppen på olika sätt. Att hantera och reglera sina känslor kan vara svårt 

även om en person inte lider av en sjukdom. Weinbach (2017) har i sin forskning kunnat visa 

att personer med ätstörningar har svårt med olika dimensioner av känsloreglering, exempelvis 

impulskontroll och målinriktat beteende. De hade även svårare att vara medvetna om sina 

känslor och att se dem med tydlighet (Weinbach 2017). I Schweiz har en forskningsstudie 

kommit fram till att mörkertalet för hur många som faktiskt har ätstörningar är stort (Mohler-

Kuo, Schnyder, Dermota, Wei & Milos 2016). Studien visade också att bara cirka hälften av 

männen och 68 procent av kvinnorna sökte professionell hjälp för sina problem (Mohler-Kuo 

et al. 2016: 2754). Att drabbas av ätstörningar gör också att det finns en större risk för att få en 

fraktur i skelettet, även tio år efter att sjukdomen diagnostiserats hos patienten (Vestergaard, 

Emborg, Støving, Hagen, Mosekilde & Brixen 2002). 

 

Johnson, Weile, Barnett & Pealer (2016) har i en studie visat att det finns ett signifikant 

samband mellan svåra ätstörningar och självmordsbenägenhet hos ungdomar i grundskolan, där 

ungdomarna är i en ålder där de håller på att skapa en uppfattning om sitt egenvärde. Media 

hjälper till att bidra till skapandet av ätstörningar hos ungdomar genom att framställa den ideala 

kroppen, som alla dessutom inte kan uppnå eftersom det finns genetiska aspekter som spelar in 

(Almond 2011). I riskzonen för ätstörningar finns personer som har ett högt BMI, är missnöjda 

med sin kropp, och som har blivit retade för sina kroppar, särskilt bland flickor (Schäfer & 

Faskunger 2006). En annan riskgrupp är elitidrottare där en norsk studie visar att 13,5 procent 

av elitidrottare lider av någon form av ätstörning där det bland kvinnorna är en högre andel, 

nämligen 20 procent, och 8 procent av männen (Sundgot-Borgen & Torstveit 2006: 29). 

 

Lärare spelar en viktig roll kopplat till det faktum att deras kroppsbild och bild på kostvanor 

påverkar hur de undervisar kring ämnet (Piran 2004). Trots att lärare utbildas till att arbeta med 

preventionsprogram mot ätstörningar och övervikt hos barn, kan de fortfarande ha 

uppfattningen att allt fett är dåligt. De kan också själva vara mottagliga för de kroppsideal som 

speglas av samhället, vilket kan göra att dessa preventionsprogram inte uppnår sin fulla effekt, 

eftersom det finns risk att vissa lärare är olämpliga förebilder som överför sina åsikter och 
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beteenden på sina elever (Yager & O’Dea 2005). Låg självkänsla är kopplat till depression, och 

många personer med ätstörningar lider också av någon form av depression (Björck 2006). För 

att förebygga detta föreslås att lärare ska utbildas av professionella utbildare inom ätstörningar 

och övervikt bland barn och ungdomar (Yager & O’Dea 2005). Lärare i samtliga ämnen kan i 

sitt dagliga möte med elever hjälpa till att förebygga ätstörningar, och förslag finns om att hålla 

workshops för elever som behandlar ämnet (Piran 2004). 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är spridd i olika riktningar. Kortfattat visar forskningen bland annat 

att bilder på ohälsosam mat påverkar ungdomars kostvanor negativt (Nguyen et al. 2017). Von 

Essen (2015) poängterar att mat har en känslomässig laddning som uttrycks i allt från 

komplikation till passion. Personer som dessutom lider av ätstörningar har svårt att reglera sina 

känslor (Weinbach 2017). Van Dillen (2006) tittar på läkarnas sätt att tala om nutrition med 

sina patienter och där återfinns både holistiska, informerande, refererande och motiverande 

kommunikationsstilar. Forskningen visar att lärare i ämnet idrott och hälsa förväntas vara 

problemlösare för övervikten i samhället (Pringle & Pringle 2012). Dessutom kan det vara så 

att lärare själva är mottagliga för olika kroppsideal och det finns risk att vissa lärare överför 

åsikter och beteenden på sina elever som inte alltid behöver vara positiva (Yager & O’Dea 

2005). Webb & Quennerstedt (2010) menar att lärare inte bara ska lära ut, utan förmedlar också 

hur deras elever bör se ut, om deras hälsosyn prioriterar prestation, utseende och popularitet. 

Ormshaw et al. (2016) menar att förståelsen för en balanserad kost är ett viktigt lärandemål. 

Pattiwatkins & Hugmeyer (2012) menar att lärare bör undvika att prata om övervikt och istället 

prata om hälsa ur ett salutogent perspektiv för att inte peka ut elever. Den forskning som 

allmänheten tar till sig kan vara snedvriden eftersom media ibland förenklar och tar 

forskningsresultat ur sitt sammanhang (Evans et al. 2004). Avslutningsvis menar CDC (2018) 

att skolan har en viktig roll gällande förbättringen av elevernas matvanor och fysiska aktivitet 

genom att skapa en god miljö för detta.   
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5. Teoretiskt perspektiv 

5.1 Läroplansteorin 

Vi har alla egna uppfattningar om världen, som inte skapats ur tomma intet. Läroplansteori 

bidrar till förståelse för hur vi har skapat vår världsbild, vilket till stor del beror på vad andra 

tidigare beskrivit som lärostoff för oss (Linde 2012). Utbildning ramar in omvärlden och är ett 

språk vi kan använda i vår verklighet, vilket gör att utbildning faktiskt är ett verktyg för att 

förändra samhället (Lundgren 1979). I utbildningen finns en läroplan som är kopplad till 

verkligheten, frågan är vems verklighet och vems erfarenheter som ska höjas (Lundgren 1979). 

Vid tolkning av läroplaner används ramfaktorteorin som grund. Ramfaktorteorin handlar om 

de faktorer som påverkar lärarens handlingsutrymme på något sätt, såsom antal elever och den 

utrustning som finns tillgänglig (Linde 2012). Under ramfaktorteorin ingår också ramar såsom 

betygssystem och lärarnas egna kompetenskrav. Kortfattat innebär ramfaktorteorin studier av 

relationen mellan undervisningsförlopp, begränsande faktorer och resultat (Linde 2012). Andra 

frågeställningar kring undervisning har uppkommit efter ramfaktorteorins utformande, bland 

annat en studie om den dolda läroplanen, det vill säga oskrivna regler som att sitta still och 

lyssna och underordna sig läraren (Lundgren, Säljö & Liberg 2014).  

 

Läroplaner har olika nivåer, som inom forskningen kategoriseras som antingen text, program 

eller idésystem (Sundberg 2016). Läroplansforskning delar dessutom in läroplaner i olika 

varianter bland annat resultatorienterad samt kompetensorienterad läroplan, där den senare ses 

som den nyaste modellen för att strukturera läroplaner, och där vikten ligger på att utforma 

målstyrningsprinicper. Detta innebär att läroplanen behöver uttrycka systematiserade 

kompetensmål (Sundberg 2016). Dagens läroplan är en resultatorienterad läroplan, där det för 

första gången i svensk läroplanshistoria finns kunskapskrav. Det finns dock kritik om att dessa 

krav detaljstyr undervisningen och elevers lärandeprocesser för hårt, och mål som är mer 

långsiktiga skjuts undan, exempelvis kreativitet och problemlösning, då eleven genom en 

resultatstyrd läroplan istället guidas att bara uppnå de kortsiktiga målen (Sundberg 2016). En 

internationell trend är ett ökat fokus på just resultat och kompetenser som är av analytisk, 

kommunikativ, kreativ och kritisk art (Sundberg 2016). Flertalet nordiska länder och även 

Skottland arbetar med mjuk styrning. Detta kan vara olika typer av rekommendationer och 

vägledningsmaterial precis som de Sveriges läroplan kompletteras med (Sundberg 2016). Det 

finns flera utmaningar för läroplansteorin, och frågor som fortfarande behöver involveras i det 
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offentliga rummet handlar om vad som räknas som kunskap i skolan samt hur nya mötesplatser 

ska skapas mellan utbildningspolitiker, lärare, elever, läroplansforskare och medborgare 

(Sundberg 2012). En läroplan är alltså inte statisk, eftersom den ska formuleras, transformeras 

och realiseras (Linde 2012). 

 

5.1.1 Formulering 

Första steget i läroplansteorin kallas formulering. En ny läroplan är delvis ett resultat av 

utbildningspolitiken och en rad andra processer, såsom samhällsförändringar, och är delvis 

grunden i ett tidigare missnöje av en äldre läroplan(Linde 2012). En formulerad läroplan 

handlar om de föreskrifter som beskriver vilka ämnen som ska undervisas om, under hur lång 

tid, med vilket innehåll och med specificerade mål (Linde 2012). Sociofilosofiska frågor, 

exempelvis vad ett gott samhälle innebär och hur ungdomar kan bli goda medborgare, ställdes 

redan för mer än 2000 år sedan av antikens grekiska filosofer såsom Platon och Aristoteles 

(Linde 2012). Läroplaner byggs upp utifrån syn på människor och kunskap samt hur ett 

samhälle ska se ut och har genom historien förändrats och påverkats av samhällets utveckling. 

När det gäller att välja innehåll för den undervisning som beskrivs i läroplanen finns några 

grundläggande principer, så kallade läroplanskoder (Linde 2012). Den demokratiska 

läroplanskoden är ett exempel, där utgångspunkten är den nya pragmatiska pedagogiken och 

fokuserar på en undervisning där alla ska få göra sin röst hörd och gemensamt förhandla om 

vad som ska studeras. Detta är dock motsägelsefullt, då utbildningen har formats av någon 

annan än eleverna själva (Linde 2012). 

 

5.1.2 Transformering 

Transformering av läroplanen är nästa steg i läroplansteorin. Verkligheten är komplicerad. Nu 

ska läroplanen tolkas, ändringar kan ske och själva innehållet i undervisningen påverkas även 

av andra faktorer såsom läroböcker, ämnets egna traditioner och självklart lärarens fria tolkning 

för att nämna några (Linde 2012). Lärarnas personliga stoffrepertoar har i vissa ämnen stor 

betydelse. Lärarna ger också olika tolkningar av samma läroplan och deras kunskap, 

livserfarenhet och, inte minst, deras akademiska studier, återspeglas i innehållet (Linde 2012). 

  

Linde (2012) menar att innehållet också kan påverkas av den kultur som finns på skolan, den 

pedagogiska ledningen av huvudmännen och även av andra organisationer som arbetar fram 

material till skolan. Staten återfinns även här i transformeringsarenan, genom att ansvara för 
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fortbildning, inspektion, utvärdering och från början också lärarutbildningen. Föräldrarna kan 

dessutom ses som en aktör, då friheten att välja skola skapar konkurrens mellan skolor, vilket 

leder till ökad uppmärksamhet från föräldrarna, och hur de själva tolkar läroplanen (Linde 

2012). 

 

5.1.3 Realisering 

Hur den faktiska lektionen realiseras är det sista steget i läroplansteorin. Här inbegrips både 

kommunikationen och aktiviteten i klassrummet (Linde 2012).  De interaktionsmönster som 

återfinns i klassrummet är unika, det finns oskrivna regler om när eleverna får prata och där 

läraren upptar mest talutrymme, detta för att kunna reglera tiden effektivt (Linde 2012). När 

läraren utifrån sin planering ska realisera sin undervisning, kan denne stöta på motstånd, vilket 

kan göra att läraren tvingas ändra sitt innehåll om eleverna visar att de inte accepterar det och 

istället börjar störa lektionen (Linde 2012). Den lektion som realiseras måste alltså vara en 

överenskommelse mellan läraren och dennes elever. Inom den realiserade läroplanen bör också 

den mottagna läroplanen beröras. Vad eleverna har uppfattat och vad läraren vill förmedla 

krockar ibland och problem kan uppstå, särskilt när eleverna ska öva på att självständigt lösa 

problem och söka relevant kunskap (Linde 2012).  

 

5.2 Applicering 

Det teoretiska perspektivet är en given utgångspunkt för att med detta kunna ge en fördjupad 

bild av studiens resultat. Läroplansteorins bredd ger en fungerande tolkningsram kopplat till 

hur lärarnas tidigare kunskaper och erfarenheter hjälper dem att göra didaktiska val i 

undervisningen gällande områdena kosthållning och ätstörningar. Det teoretiska perspektivet 

används i denna studie för att analysera resultaten. De resultat och den analys som gjorts kan 

inte generaliseras, utan gäller endast för de respondenter som intervjuats. I metoden finns en 

beskrivning av hur denna process har gått till med framtagna teman som grund. 
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6. Metod 

6.1 Forskningsramar 

Vår forskningsstrategi var av kvalitativ art. Den kvalitativa forskningen handlar inte om att 

pröva teorier utan att se teorin och forskningen på ett induktivt sätt (Bryman 2018). Den 

kvalitativa forskningen handlar också om att ha ett tolkande synsätt, där de sociala företeelserna 

både skapas av sociala aktörer och är i ständig förändring (Bryman 2018). Det tolkande 

synsättet i samhällsvetenskaplig forskning som gick i hand med denna studie var den filosofiska 

inriktningen - fenomenologin. Denna inriktning syftar till att se personens perspektiv, det vill 

säga att betrakta det mänskliga beteendet som ett resultat av hur personen tolkar sin värld 

(Bryman 2018). ”Fenomenologin har genom sin fokusering i att innebörderna i 

undersökningspersonernas livsvärld i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i en 

kvalitativ forskningsintervju” (Kvale & Brinkmann 2014: 44) 

 

Det är dessutom viktigt att fastslå forskningsdesignen. Forskningsdesignen kan ses som en ram 

för insamling och analys av data (Bryman 2018). Att studera en organisation såsom skolan och 

lärarens undervisning kan beskrivas som ett fall. Fallstudier innebär att studera något på djupet, 

exempelvis en organisation, en speciell miljö eller situation (Bryman 2018). Detta är den typ 

av fall som inriktats på i denna studie. 

 

6.2 Forskningsmetod 

En forskningsmetod valdes som teknik för insamling av data. En semistrukturerad kvalitativ 

enskild intervju med lärare i ämnet idrott och hälsa har använts för att nå syftet av denna studie. 

Den semistrukturerade intervjun ger oss möjlighet att dels skapa en intervjuguide, bilaga 1, som 

syftar till att besvara våra forskningsfrågor. Bryman (2018) menar också att detta ger en 

möjlighet till att hålla en öppen ram gällande frågor som kan dyka upp under intervjun, och 

som kan vara till nytta en studie. Semistrukturerade intervjuer möjliggör ett tolkande synsätt 

och går hand i hand med vår forskningsstrategi. 

 

6.3 Urval 

Den vanligaste typen av urval vid kvalitativ forskning gällande individer och fall är ett målstyrt 

urval (Bryman 2018). Detta urval, som även kallas ändamålsenliga urval, är strategiskt eftersom 
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det fokuserar på personer som kan besvara våra forskningsfrågor (Bryman 2018). Därför har 

lärare i ämnet idrott och hälsa valts ut. Eftersom denna forskning inte var generaliserbar över 

en hel population krävdes användandet av teoretisk mättnad som princip vid bestämmande av 

hur stort urvalet skulle vara. Teoretisk mättnad innebär en tidpunkt när nya data inte längre 

bidrar till något nytt i studien (Bryman 2018).  

 

Utbildningsdepartementet (2010) uttrycker en vilja att en ny lärarutbildning ska utformas vilket 

också gjordes 2011. De studenter som påbörjat sin utbildning innan den första juli 2011 ska 

erbjudas få en examen enligt de nya bestämmelserna så långt som det är möjligt 

(Utbildningsdepartementet 2010). Kriterierna var att lärarna skulle arbeta med idrott och hälsa 

1 eller 2 samt vara examinerade från år 2016 och framåt. Anledningen till detta var att de alla 

skulle ha genomgått den nya lärarutbildningen, vilket sedan ändrades.  Dessutom skulle läraren 

helst inneha en lärarlegitimation. De orter som går att utbilda sig till ämneslärare på i Sverige 

är: Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, Malmö 

Högskola, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Karlstads Universitet och Umeå 

Universitet (Svenska idrottslärarföreningen 2018). Då denna studie inte hade fullständiga 

resurser var det fördelaktigt om respondenterna kunde intervjuas inom Kalmar Län, men 

respondenterna kunde absolut ha genomfört sin utbildning på annan ort. En onlinefunktion 

användes för att utkristallisera de skolor som var av relevans. De skolor som valts ut är 

gymnasieskolor i Kalmar län och hittades via Gymnasium.se (2018), se referenslista för länk. 

Totalt kontaktades 21 skolor via dess rektorer eller skolans egen e-post om rektorns e-post inte 

gick att få fram.  

 

6.4 Genomförande och material 

Kontakt med lärarna i idrott och hälsa skedde genom skolans rektor utifrån kontaktuppgifter 

från Gymnasium.se. Därefter kunde idrottslärare själva kontakta oss, eller kunde vi kontakta 

dem efter rektorns godkännande. Varje idrottslärare som anmälde intresse att delta fick flera 

förslag på tid till intervju. Därefter träffades vi, i fyra av fem fall, på deras arbetsplats där 

intervjun genomfördes.  

 

Totalt deltog fem personer. Två av respondenterna arbetade på samma skola, men i övrigt var 

respondenterna från olika skolor. Deras examen varierade från år 1978 till år 2013. Den första 

tanken var att intervjua lärare som tagit examen från 2016 och framåt, bilaga 2, för att de skulle 
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ha tagit examen under den nya lärarutbildningen. Då detta blev praktiskt ogenomförbart, 

intervjuades även lärare vars examen skett innan 2016. Forskningsfrågorna kunde trots allt 

besvaras utan att detta krav uppfylldes, och det enda vi inte kunde veta innan var hur deras 

lärarutbildning såg ut i förhållande till vår. För att göra respondenterna så bekväma som möjligt, 

fick de själva välja var på skolan intervjun skulle ta plats. En intervju genomfördes istället via 

telefon, och därför var denna situation, i form av bekvämlighet, något annorlunda då vi befann 

oss på olika platser.  

 

Innan intervjun startade gicks villkoren igenom muntligt, och respondenten fick sedan frågan 

om denne samtyckte till villkoren, och det gjorde alla. Under intervjun användes en 

mobiltelefon för ljudinspelning samt intervjuguiden, bilaga 1. Intervjuguiden skapades utifrån 

ställda forskningsfrågor och delades även i efter dessa. Frågorna utformades självständigt, med 

målet att de skulle kunna forma ett svar på forskningsfrågorna. Arbetet delades upp, då en av 

oss antecknade och den andre ställde frågorna. Anteckningar som fördes kunde handla om 

stämningen i rummet, förtydliganden eller om personen använde visst kroppsspråk eller 

liknande. Bryman (2018) menar att det är viktigt att anteckna hur intervjun gick, var den gjordes 

och andra upplevelser av intervjun. Anteckningarna hjälpte oss att sedan hålla isär olika minnen 

från intervjuerna, vilket var hjälpsamt vid analysen. Inget annat material användes. Innan 

intervjun avslutades meddelades respondenten igen att denne gärna fick höra av sig om den 

hade frågor, och tvärtom. 

 

6.5 Tolkning av data 

När teoretisk mättnad ansågs ha inträffat avstannades intervjuprocessen, de intervjuer som 

gjorts behölls och det befintliga materialet bearbetades samt analyserades i olika steg, för att 

förstå informationen tillsammans med vårt teoretiska ramverk. De olika arenorna från 

läroplansteorin användes för att analysera och tolka resultatets koppling till studiens 

frågeställningar. Här drogs paralleller mellan resultatet av denna studie, och det som tidigare är 

känt om undervisning, för att ge en möjlig förklaring till respondenternas didaktiska val. 

Ramfaktorteorin användes också, och kopplades till de faktorer som kunde påverka 

undervisningen. 

 

Först och främst handlade datatolkningen om att återberätta intervjuerna med hjälp av 

transkribering. För att transkriberingen av intervjuerna skulle bli så rättssäker som möjligt, då 
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två personer transkriberade, skapades en transkriberingsnyckel, bilaga 3, där tecken för till 

exempel gester eller betoningar. Ett exempel från transkriberingen kan du hitta i bilaga 4. 

 

Vi valde att arbeta genom vissa steg i den kvalitativa analysen. Dessa handlade om att reducera 

datan med hjälp av kodning, och därefter göra en sammanfattning som visades i rubriker för att 

till sist kunna dra slutsatser (Gratton & Jones 2010). Kvantitativa dataanalyser har entydiga 

regler jämfört med den kvalitativa dataanalysen, därför har vi med inspiration från de tips 

Bryman (2018) ger om kvalitativ dataanalys utarbetat följande steg för detta: 

 

1. Övergripande läsning av utskriften och intervjuanteckningar gjordes snarast möjligt efter 

genomförd intervju. I slutet gjordes en anteckning om något ansågs mycket intressant. 

2. Genomläsning där fokus var att skapa notiser i marginalerna, kodningen började. Vad var 

relevant information för studien?  

3. Granskning av notiserna. Kunde några ord slås ihop eller liknade notiserna några andra 

begrepp kopplat till studien? 

4. Skapandet av kategorier av notiserna. Vilka begrepp kunde ingå under en viss kategori? 

5. Skapandet av teman av kategorierna. Vilka större teman kunde skapas som också kunde 

kopplas till vårt teoretiska ramverk? 

6. Presentation av resultat med hjälp av skapade teman. Citat valdes utifrån utskriften som 

kunde användas för att förtydliga ett visst tema. 

7. Analys av resultat. Här beskrevs varför valda teman hade betydelse utifrån flera aspekter, 

såsom forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket. 

 

6.5.1 Tematisering 

Vid tematiseringen, bilaga 5, av kategorierna valde vi, av praktiska skäl, att arbeta i Excel. 

Frågeställningarna hölls isär och alla kategorier tillhörande varje frågeställning lades i två 

avsnitt under varandra. Alla kategorier sorterades sedan i alfabetisk ordning och summerades 

till att endast finnas med en gång om kategorin upprepats ett flertal gånger. Kategorierna 

granskades ytterligare en gång för att minnas vilka notiser som tillhörde respektive kategori. 

Därefter analyserades alla kategorier enligt steg fem i den kvalitativa dataanalysen. Alla teman 

fick olika färg och alla kategorier markerades för tydlighetens skull, bilaga 5. Utifrån denna 
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tematisering redovisades resultatet i två underkategorier, kopplat till vardera frågeställning, 

med hjälp av teman och citat. 

 

6.6 Kvalitetssäkring 

I den kvalitativa forskningen användes de två grundläggande kriterierna för att kvalitetssäkra 

denna studie: tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2018). Begreppet tillförlitlighet har fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera 

(Bryman 2018). Äkthet innebär bland annat att ge en rättvis bild (Bryman 2018). Med dessa 

begrepp som bas ville vi tydliggöra hur detta arbete har kvalitetssäkrats. För att skapa 

tillförlitlighet gjordes arbetet trovärdigt genom att tydligt beskriva metod- och analysprocess, 

men också genom att fråga respondenterna under intervjuerna om vi uppfattat dem rätt i olika 

frågor. Detta för att den sociala verkligheten skulle beskrivas så trovärdigt som möjligt. För att 

öka tillförlitligheten är överförbarheten viktig, dock sker detta i kvalitativ forskning genom att 

göra täta beskrivningar (Bryman 2018). I denna studie handlade det om att göra en utförlig 

transkribering och tematisering av materialet. För att göra studien pålitlig ville vi granska oss 

själva från start till mål, för att slutsatserna skulle vara korrekta. Personliga värderingar hölls 

utanför materialet för en möjlighet att styrka och konfirmera studien och därmed öka 

trovärdigheten. När det gäller studiens äkthet var det viktigt att studien bidrog till att förstå 

undervisningen bättre och att ge en rättvis bild av respondenternas åsikter.  

 

Avslutningsvis användes några punkter som Bryman (2018) skriver om från Spencer, Ritchie, 

Lewis & Dillon (2003) som fokuserar på att kvalitetsbedöma kvalitativ forskning. Dessa 

punkter handlar om att fundera över hur den sammanhängande rapporteringen och 

kopplingarna mellan data, tolkningar och slutsatserna tog form, samt hur sammansättning av 

urvalet faktiskt blev. Dessutom ville vi fundera över hur kunskapen har utvecklats genom 

forskningen. 

 

6.7 Forskningsetik 

Vi följde de fyra etiska huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) beskriver: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Respondenten informerades inför intervjun angående ett flertal punkter. Deltagandet var 

frivilligt utan några konsekvenser vid eventuellt avhopp (Wright & O´Flynn 2012) vilket 

respondenterna informerats om inför intervjun. Innan intervjun startade efterfrågades 
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respondentens samtycke. Riskerna med att delta i denna studie ansågs små, då respondenterna 

gjordes anonyma med hjälp av en kod, eftersom respondenterna inte presenterades på ett sådant 

sätt att det går att känna igen vem det är, det vill säga konfidentialitetskravet följdes. 

Respondenterna skulle känna att de kunde tala fritt om sin skola och de ramar de kunde se som 

hinder för sin undervisning. Andra frågor för att säkra konfidentialitet handlar om hur datan 

samlas in, lagras, och hur länge den kommer finnas kvar (Gratton & Jones 2010). Datan 

samlades in som ljudinspelning och fanns endast tillgänglig och sparad hos oss själva. 

Ljudinspelningen raderades när studien publicerats. Några ingående personuppgifter behövde 

inte samlas in. Våra undersökningsfrågor ansågs inte vara av känslig art, även om lärarens 

tidigare utbildning i kosthållning och ätstörningar berördes, innefattade de inte frågor kring 

privatlivet på ett djupare plan. Det är också viktigt att tala om forskarens oberoende. Denna 

studie har inte finansierats utifrån och målet var att arbeta professionellt med den data som 

respondenterna bidrog med. Nyttjandekravet har följts genom att insamlad data inte nyttjats till 

något annat utöver denna uppsats. Vi ville arbeta utifrån ett etiskt gott forskingsbeteende. Att 

lära sig detta handlar exempelvis om konsten att göra täta etiska beskrivningar, detta i relation 

till exempelvis kontexten som bidrar till hjälp med att handla mer moraliskt (Kvale & 

Brinkmann 2014). Det var för oss viktigt att inte ta citat ur sitt sammanhang.  

 

Forskarens roll och dennes påverkan på undersökningen är viktig att tänka över (Kvale & 

Brinkmann 2014). Eftersom vår undersökning var kvalitativ och subjektiv innebar det att stor 

vikt behövde läggas på tydlighet i transkribering, tematisering och hur kvaliteten kunde säkras. 

Dessutom användes en intervjuguide som var samma för alla deltagare.  

 

Etiska frågor under intervjuundersökningen kunde handla om att respondenten upplevde stress 

under själva intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Vi ville samtala på en lugn och avskild plats 

för att undvika stress och även fråga om respondenten hade något mer de ville tillägga eller 

förtydliga innan intervjun avslutades. Det var också viktigt att förstå innebörden av en 

intervjuareffekt. Det handlar om den snedvridning som kan bli av respondentens svar på grund 

av hur intervjuaren beter sig, exempelvis gällande attityd eller om att ta ställning i en fråga (NE 

2018a). Ambitionen var att vara neutrala som möjligt, men att samtidigt visa engagemang. 

 

Alla berörda personer fick information om var studien publicerats, för att respondenterna skulle 

känna att deras medverkan har varit meningsfull, genom att se vilka slutsatser som dragits. 

Denna rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) har följts för att visa tacksamhet till 
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respondenterna. Tanken var också att de med tillgång till den färdiga rapporten skulle kunna 

diskutera studien med sina kollegor för att eventuellt hitta inspiration till att utveckla 

undervisningen. Detta var också vårt mål med studien, att kunna bidra till utveckling av 

verksamheten.  

 

6.8 Avgränsningar 

Vår studie har begränsats av en tidsram, smala ekonomiska resurser och att det endast var två 

personer som genomförde studien, vilket gjorde att avgränsningarna var omfattande. Studiens 

avgränsningar handlade om att endast arbeta med ett dåtids- och nutidsperspektiv. Den första 

forskningsfrågan var ur ett dåtidsperspektiv och den andra forskningsfrågan handlade om den 

undervisning som skedde under studiens genomförande. Tidsramen var för snäv för att 

undersöka hur lärarna i framtiden kunde tänkas undervisa om kosthållning och ätstörningar. 

Det är dessutom komplext att forska om framtiden eftersom informationen då bygger på 

gissningar. Undervisning som hade skett och som skedde under studiens genomförande, var det 

som var av betydelse för att kunna besvara våra forskningsfrågor.  

 

Vi har också inriktat oss på undervisning i ämnet idrott och hälsa och inte undervisning som 

lärarna bedriver som kan ske på kvällskurser eller i andra miljöer i och/eller utanför skolans 

värld. Det har också varit viktigt att avgränsa till endast kosthållning och ätstörningar utifrån 

nuvarande kursplan för idrott och hälsa i gymnasieskolan (Skolverket 2011c; Skolverket 

2011b), för att rama in området och göra studien mer hanterbar att genomföra. 

 

Den geografiska avgränsningen för respondenterna handlade om att respondenterna skulle 

befinna sig inom Kalmar län, dels för möjligheten att snabbt kunna mötas för en intervju, men 

också för att det inte fanns ekonomiska resurser till att göra intervjuer i hela landet. 

Respondenterna hade gått vid olika universitet och fått olika typer av utbildning, vilket gav en 

variation i svaren. Att intervjua rektorer, lärarutbildare och andra personer hade varit ett för 

stort åtagande och hade gett andra svar utanför våra forskningsfrågor. Andra studier utförda av 

studenter har bland annat utgått från bedömning, vilket vi avstått från att göra, för att göra denna 

studie rimlig att genomföra kopplat till tidsramen. Med dessa avgränsningar var möjligheterna 

större att kunna utreda våra valda ämnesområden på djupet. 
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7. Resultat 

I detta kapitel hålls studiens frågeställningar separerade. Här används skapade teman, se bilaga 

5, som underrubriker. Resultatet förklaras med hjälp av kategorier, samt citat från förstärks med 

respondenter. Vilken respondent, förkortat RES, samt vilken rad från transkriberingen citatet 

återfinns i löpande text, samt efter citat. I den första frågeställningen behandlas respondenternas 

utbildning, deras inhämtande av kunskap, samt vilka erfarenheter de har från sin undervisning. 

Den andra frågeställningen handlar om undervisningens utformning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning, där resultat rörande båda frågeställningar inkluderas. 

 

7.1 Lärarnas skilda kunskaper och erfarenheter 

”Varifrån kommer de kunskaper och erfarenheter lärarna har för att bedriva undervisning 

om kosthållning och ätstörningar i ämnet idrott och hälsa 1 respektive 2?” 

 

7.1.1 Universitetsutbildning 

Detta tema innehåller kategorierna LÄRARUTBILDNING, STUDIEORT, EXAMENSÅR och 

UNDERVISADE ÄMNEN. Olika respondenter hade olika erfarenhet av den kunskap deras 

lärarutbildning hade fört med sig kopplat till kosthållning och ätstörningar. Vissa var nöjda med 

den grund de hade att stå på, och ansåg att de fått mycket utbildning kring ämnena, medan andra 

ansåg att det de hade fått lära sig var för lite, eller nästan ingenting (RES2: 20), sett i relation 

till det de sedan skulle lära ut.  

 

[…] jag skulle väl inte säga att utbildningen i idrottslärare gav mig speciellt mycket 

i kost. Jag kan knappt minnas att vi arbetade med det, vi kanske gjorde det lite grann 

men det är inte där jag fick min kunskap utan det är någonting jag hela tiden har lärt 

mig i och med mitt läraryrke skulle jag vilja säga. (RES5: 16). 

 

En respondent (RES2: 22) nämnde att en anledning till att de inte fått någon kunskap i sin 

utbildning kring ätstörningar och kosthållning var att det inte fanns med i läroplanen och då 

undervisades ingen teori, utan endast praktik. De flesta respondenterna hade också gått på olika 

skolor med olika examensår. De flesta undervisade, eller hade undervisat i fler ämnen än idrott 

och hälsa, bland annat naturkunskap, biologi och historia.  
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7.1.2 Utökad kunskap 

Detta tema innehåller kategorierna INFLUENSER, KOMPETENSUTVECKLING, VETENSKAP, 

YRKESERFARENHET och KURS. Influenser nämnde samtliga respondenter som något som kunde 

påverka var de fick sin kunskap ifrån, men också var elevernas kunskap kom ifrån. Influenser 

är bland annat de källor respondenterna nämnde att de använde för att ta reda på nya fakta kring 

kosthållning och ätstörningar som till exempel vetenskapliga artiklar, tv-program, tidningar och 

diverse hemsidor. Ett flertal respondenter nämnde också att de hade ett stort eget intresse för 

de undersökta områdena och kanske särskilt kring kosthållning.  

 

Det är ju mycket eget intresse, framför allt. Det är ju som jag pratade om innan. Jag 

fick inte med mig någonting av detta med mig när jag gick på högstadiet och 

gymnasiet. Jag har hållit på med elitidrott och sådär. Och det här var absolut 

någonting som man missade lite det här med kost. (RES5: 16). 
 

Här pekade de också på vikten av att vara källkritiskt, samt att lära ut källkritik till elever som 

dagligen utsätts för intryck från sociala medier. Det som togs upp på sociala medier och i media 

på tv eller i tidningar ansågs viktigt att läsa in sig på, eftersom det ofta kom frågor kring detta 

från eleverna. Det var också en av anledningarna till att respondenterna ansåg att de 

kontinuerligt behövde kompetensutveckla sig själva. 

 

Mm. Ja det tycker jag. Jag har läst många sådan här dieter och åh. Men liksom jag 

avfärdar dem ganska mycket också. Jag tycker jag vill ändå veta vad de påstår, om 

olika saker och jag tittar mycket på teveprogram och så. När elever ställer frågor så 

är det bra att ha det med sig. Att man vet lite hur andra påstår. (RES2: 18). 
 

Kompetensutveckling innefattade både de sätt respondenterna valt att kompetensutveckla sig 

själva, men också deras vilja, eller ovilja, att utveckla sina kunskaper ytterligare. Vissa 

respondenter nämnde också ett behov av generell kompetensutveckling kring kosthållning och 

ätstörningar. De flesta respondenterna sade att de kontinuerligt kompetensutvecklade sig själva 

genom att till exempel läsa artiklar, eller genom att gå in på olika pålitliga hemsidor. En 

respondent använde sig även av en bok i idrott och hälsa vid undervisningen kring ämnet. RES5 

(38) hade också haft diskussioner med en dietist. 

 

[…] Men sen så kommer det ju nya saker hela tiden som med allting. Det handlar ju 

om att hålla sig uppdaterad kring det också så. Men jag tror i alla fall att jag är 

ganska. Men jag är inte blyg att säga att då får man ju läsa på om man är osäker om 

någonting också. (RES5: 18). 
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Här kommer också kategorin ”vetenskap” in, kopplat till denna studies första frågeställning, 

där den har kopplats till respondenternas kompetensutveckling genom att de bland annat 

använde sig av vetenskapliga artiklar för att införskaffa ny kunskap. 

 

Ja men första grunden och basen är ju från mina egna lärarstudier, gymnasiestudier. 

Där är grundbasen liksom så. Sen är man ju så i yrket idag så måste du ju hela tiden 

uppdatera dig med nya råd, ny forskning. Vad är det som kommer, vad är det som 

gäller liksom så, eh och där har man ju inte alltid tiden att... Jag sitter ju inte och 

läser vetenskapliga artiklar liksom så, men däremot så sitter man ju och det som dyker 

upp för ögonen liksom så kanske man... Men då blir det mer populärvetenskapliga, 

illustrerad vetenskap eller vad det nu kan vara som man tar del av, eller 

livsmedelsverkets sidor eller via rön som kommer liksom sådär. (RES1: 28). 

 
Trots att respondenterna försökte kompetensutveckla sig själva så långt det gick, ansåg de flesta 

att de var i behov av vidare kompetensutveckling eftersom forskningen är i ständig förändring. 

RES5 (24) hade dessutom tankar på att gå någon form fortbildning kring kost eller näringslära. 

Den som inte gjorde detta var av anledning att pensionen var nära och därför ansåg att denne 

under de sista åren som verksam lärare kunde kompetensutveckla sig själv i den mån som 

behövdes, samt att det oftast inte fanns tid till att kompetensutveckla sig inom specifika 

områden från läroplanen. 

 

Nja, nu är jag gammal, jag närmar mig pension, men jag tycker att jag kan göra det 

ganska bra på egen hand. […] Och jag känner att jag inte behöver gå någon 

fördjupande kurs. Alltså jag har inte de behoven i min undervisning. Och det kan jag 

säga direkt att, det vet ju ni, hur mycket man ska hinna i idrott och hälsa på hundra 

timmar [suckar], liksom hur många bitar, friluftsliv, ergonomi och fysisk träning och 

allt möjligt. Så kosten är ju liksom inte, man kommer inte så djupt in i det. Så jag 

känner inte ett behov av den anledningen. Utan i sådana fall är det ju för att jag själv 

tycker det är spännande bara. Mm. (RES2: 24). 

 

Yrkeserfarenheter hade samtliga respondenter, eftersom de arbetat flera år som lärare. Vissa 

hade tidigare arbetat med andra kurser eller ämnen, och andra hade vikarierat och haft hand om 

vissa delar i andra kurser än just idrott och hälsa 1, som dock var den samtliga respondenter 

arbetade med för tillfället. Denna yrkeserfarenhet innefattade också de elever med ätstörningar 

som respondenterna tidigare haft under sina år som verksamma, som hade påverkat dem positivt 

eller negativt. 

 

Nej, nej alltså den mådde inte dåligt då, utan den hade en personlig erfarenhet av att 

ha haft ätstörningar som den var ute ur nu då liksom och tyckte att det var fel av mig 

att jag pratade om hur man kunde räkna kalorier liksom så, men det var ju ett svar 

på en fråga som jag fick då. Men det är ju å andra sidan, jag har ju haft som den här 

andra eleven jag nämnde innan som hade långvarig problematik med det liksom och 

hon å andra sidan, hon var ju väldigt öppen och hon delade ju gärna med sig av sina 
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erfarenheter och hon hjälpte ju sina kamrater i att svara på frågor kring det liksom 

så. (RES1: 86). 

 

7.1.3 Kollegial samverkan 

Under detta tema finns endast kategorin KOLLEGIALA SAMTAL, eftersom det var det här som 

efterfrågades och respondenterna tog upp. Kollegial samverkan kunde vara både inom en 

ämneslärarkår eller mellan respondenterna och kollegor från andra ämnen, samt andra 

verksamma inom skolan. Kollegiala samtal fanns på många håll men kunde ibland vara en 

bristvara. Till exempel nämnde en respondent att de inte samarbetade så mycket idrottslärare 

emellan, och att det dåliga utbytet kunde vara en brist (RES1: 56). RES5 (28) sade att 

idrottslärarna tillsammans hade arbetat fram ett kompendium som de sedan arbetade med när 

de undervisade kring kosthållning. De som ansåg att de samtalade med övriga lärare, gjorde 

detta bland annat på arbetslagsmöten, där de träffade andra lärare varje vecka och då kunde 

utbyta information (RES2: 28), men också utöver dessa möten idrottslärare emellan. 

 

Ja, * som är idrottslärare, vi idrottslärare vi jobbar väldigt mycket, diskuterar och 

gör tillsammans och hjälper varandra och så vilket är väldigt bra. Att kunna bolla 

med varandra och så. […] (RES5: 38). 

 

Kollegiala samtal kopplades även till en fråga som ställdes i intervjun, kopplat till om 

respondenten trodde att denne skulle prata vidare om de diskuterade områdena, samt studien 

med sina kollegor. De flesta menade att det var ämnen som ”kom upp på tapeten” relativt 

frekvent (RES4: 54), samt att det inför intervjun blivit diskussion kring hur övriga respondenter 

gjorde på denna skola angående kosthållning och ätstörningar.  

 

Ja men alltså kosthållning och ätstö (.), ätstörningar är ju mindre del av min vardag 

liksom, kosthållning en större del liksom så det pratar vi ju ganska mycket om och 

försöker hålla sig uppdaterad med vad som återkommer, vad som sägs liksom så eh, 

sen blir det ju såhär, man får ju själv, när ni ska komma och göra en intervju så får 

man ju tänka igenom lite innan, man får lite såhär, så jag kontrollerade ju faktiskt 

med någon kollega innan såhär, men vad gör du kring det här liksom, vad tänker du 

kring det här, och då, så det blir ju alltid det som är färskt i huvudet som, oavsett vad 

det handlar om, om det är ätstörningar eller jag har lyssnat på någon pod när jag 

cyklade hit […] (RES1: 92). 

 

7.1.4 Sociala normer 

Detta tema innehåller kategorierna KROPPSIDEAL, DIETER, DIVERSIFIERING, RÖRELSEKULTUR, 

PROBLEMATIK och SJUKDOMAR. Flera respondenter nämnde de kroppsideal som ungdomar idag 
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möts av, och som även de själva influerades av. Här diskuterade de också att dessa kroppsideal 

bland annat uppstod från sociala medier. 

 

När man undervisar om det så ska man vara så objektiv som möjligt. Poängtera att 

mat ska man äta, man ska njuta av mat. Jag brukar säga, det är många elever som 

säger att de ångrar, att de får ångest utav att de äter. Nej usch. Det måste man tänka 

bort. Men jag förstår pressen ifrån sociala medier. Där alla bara visar upp sin vackra 

sida liksom. Förfärligt. (RES2: 36). 

 

Några respondenter menade att de dieter som förekommer i sociala medier eller i media ofta 

handlar om en snabb väg till den ideala kroppen. Därför var det viktigt att inte falla in och bara 

lita på detta, utan att istället se till fakta, där de nämnde vikten av att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till dieter (RES2: 38) och att undersöka ursprunget. 

 

Ja men mina bilder av kost och så. Det är ju att kosthållning är ganska problematiskt 

idag. Det förekommer i media med olika dieter, många quick fixes och liksom mycket, 

mycket som pumpas till eleverna och till människor i allmänhet, till mig med liksom 

med olika typer av kosthållning, olika rekommendationer, olika sätt att förhålla sig 

till. Och det är ju lite av en djungel liksom (.) med ehm ja vad som är vetenskapligt 

belagt och vad som är självbeprövat men ändå har slagit igenom i media. (RES1: 18). 

 

Kopplat till kosthållning berättade en respondent att bilden var splittrad, alltså diversifierad. 

Påverkan kom både från det vetenskapliga, såsom livsmedelsverket och liknande institutioner, 

samtidigt som de fick en annan bild från media. 

 

Ja så tänker jag absolut att det är, för en bild, en bild är det som kommer rent 

vetenskapligt via livsmedelsverket och dom institutionerna, men mycket av 

kosthållningen är ju också den bilden som ges via media liksom. (RES1: 22). 

 

Några respondenter tog upp kroppsideal kopplat till kosthållning och ätstörningar i den 

idrottsliga världen, alltså i olika rörelsekulturer, och att detta också påverkade den bild olika 

individer hade av vad som är den sociala normen. 

 

Sen ska man ju också säga då att kroppsideal liksom är ju inte ett uttalat centralt 

innehåll i idrott och hälsa 1. I idrott och hälsa 2 är det ju ett uttalat innehåll på ett 

sätt. Det är ett kunskapskrav i idrott och hälsa 1 och 2, men inte ett centralt innehåll, 

vilket gör att kroppsideal som begrepp kan ju också bli väldigt stort och väldigt brett 

liksom i vad man tar upp där. Kollar jag till vad jag gjort i år då, de senaste kurserna 

om de handlar det ju mycket om att man ska jämföra hur olika aktiviteter, jamen en 

friluftslivsaktivitet med en vanlig inom parentes då [citationstecken i luften] vanlig 

aktivitet alltså bollspel eller dans eller gym eller vad det kan vara då att dom jämför 

hur dom ser ut där emellan liksom men allt ifrån då, från hur man sak vara klädd till 

kroppsideal till vad man gör, vad är det för likheter, vad är det för skillnader och så 

vidare. Det är ju inget uttalat om att det måste handla om kroppsideal och sådär. 

(RES1: 42). 
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[…] Och sen bland dem, sen har jag många elever som tränar på elitnivå och där kan 

jag se ibland, att de äter lite för dåligt. Men det säger idrottsrörelsen också, att många 

utav våra ungdomar har förstått att de behöver mycket mat för att de ska orka träna. 

(RES2: 50). 

 

Dessa sociala normer kunde också skapa en hel del problematik där respondenterna kämpade 

mot elevernas tidigare uppfattningar av kroppsideal. Det behövde inte alltid vara att eleverna 

inte visste hur de skulle äta, utan snarare att de var väldigt pålästa, men ändå åt för lite. Den syn 

som de flesta respondenter hade på ätstörningar handlade om problematik med kosten och 

problematik kring kroppsideal.  

 

Vi diskuterar lite, alltså hur vi ska hantera till exempel anorektikerna, för där är det 

ju livsfarligt om man triggar igång fysisk aktivitet, att springa en mil en gång om 

dagen, som. Åh. Där får man verkligen tänka sig för. Det är lite sådana problem vi 

har. Hur sätter man då betyg på dem här eleverna? Som inte får eller bör i alla fall 

röra på sig så mycket (.) < >. Det är ju en ganska vanlig effekt utav anorexia, att de 

(.) pinnar på, jämt jämt. Så den problematiken har vi lite. Och de pratar vi om. Man 

får gå från fall till fall lite grann. Det jag känner är att man måste få en relation med 

eleven. […] (RES2: 34). 

 

Kopplat till ätstörningar tog också flera respondenter upp olika typer av dessa sjukdomar som 

de stött på. Däribland fanns anorexia, bulimi och megarexi, där anorexia var den främst nämnda 

ätstörningen. Trots att samtliga respondenter tog upp olika typer av ätstörningar, var det inte 

alla som undervisade om det i idrott och hälsa 1. 

 

7.2 Lärarnas skilda utformning av undervisningen 

”På vilket sätt undervisar läraren om kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa 1 

respektive 2? 

7.2.1 Didaktiska val 

Detta tema innehåller kategorierna LÄROPLAN, ÄMNESÖVERGRIPANDE, STRUKTUR, 

MÖJLIGHETER, VETENSKAP, VERKTYG och VÄRDERING. Det som stod i läroplanen, och kanske 

närmare bestämt var i läroplanen det stod, hade betydelse för hur stor plats någonting fick i 

undervisningen.  

 

Sen ska man ju också säga då att kroppsideal liksom är ju inte ett uttalat centralt 

innehåll i idrott och hälsa 1. I idrott och hälsa 2 är det ju ett uttalat innehåll på ett 

sätt. Det är ett kunskapskrav i idrott och hälsa 1 och 2, men inte ett centralt innehåll, 

vilket gör att kroppsideal som begrepp kan ju också bli väldigt stort och väldigt brett 

liksom i vad man tar upp där. Kollar jag till vad jag gjort i år då, de senaste kurserna 

om de handlar det ju mycket om att man ska jämföra hur olika aktiviteter, jamen en 
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friluftslivsaktivitet med en vanlig inom parentes då [citationstecken i luften] vanlig 

aktivitet alltså bollspel eller dans eller gym eller vad det kan vara då att dom jämför 

hur dom ser ut där emellan liksom men allt ifrån då, från hur man ska vara klädd till 

kroppsideal till vad man gör, vad är det för likheter, vad är det för skillnader och så 

vidare. Det är ju inget uttalat om att det måste handla om kroppsideal och sådär. 

(RES1: 42). 

 

Läroplanen påverkade också den mån i vilken respondenterna kunde arbeta 

ämnesövergripande.  

 

Jo men det finns ju alltid ingångar i att man ska skriva texter och sådana saker med 

svenska eh (.) så det är väl den jag tänker på först då med någon form av 

språkkoppling då att man jobbar med det lite djupare, analys och djupare texter där 

de får kanske läsa in sig djupare i ämnet och sen så kanske skriva mer själva om det 

för att göra egna reflektioner kring det. Så det är väl den tydligaste kopplingen 

förutom naturkunskap och idrott. […] (…) Samhällskunskap är nog ganska svårt för 

där är det ju liksom samhällskunskapsämnet har man ju hört en del så att de lärarna 

de har ju fullsmockat med innehåll, centralt innehåll liksom och har ju, de kämpar ju 

för att alltså ens ta sig igenom sitt centrala innehåll. Så de brukar inte, om det inte är 

inom större områden, det här blir då ett för smalt område för dem för att de skulle 

kunna hitta någon tydlig samarbetsanknytning där. […] (RES1: 66). 

 

Ätstörningar kunde till exempel tas upp även i idrott och hälsa 1, trots att det inte är ett centralt 

innehåll där, men då kopplat till livsstil. Vissa respondenter som arbetade ämnesövergripande 

med sig själva, både med kosthållning och ätstörningar, menade att de mer teoretiska bitarna 

då hamnade på lektionerna i bland annat naturkunskap och biologi, och de praktiska bitarna 

togs upp på lektionerna i idrott och hälsa (RES3: 36). 

 

[…] Om jag har turen att jag får ha samma klass i naturkunskap och idrott, ja men 

då gör jag ju ämnesövergripande själv. Och då lägger jag fokuset på det teoretiska i 

naturkunskapen och sedan ligger mycket av fokuset på det praktiska i idrotten där. Så 

brukar det ju se ut och det kan man ju göra även om man inte har samma klass i båda 

ämnena. Då kan jag ändå hitta det här samarbetet. Men jag brukar försöka skjuta 

över teoribiten till hälsaavsnittet i naturkunskapen, där kommer ju kost, där kommer 

ätstörningar, eh, och sen så försöker man då skjuta över det praktiska och ta 

diskussionen i det praktiska med idrotten. (RES1: 36). 
 

Vissa respondenter nämnde att de arbetade mycket ämnesövergripande, medan andra inte 

gjorde det särskilt mycket. RES4 (40) sade att denne tidigare hade arbetat ämnesövergripande 

men inte längre gjorde det, och att det handlade mycket om personkemi lärarna emellan. 

 

Respondenterna hade olika struktur på hur de lade upp arbetet kring kosthållning och 

ätstörningar. Vissa valde också att arbeta med kosthållning och ätstörningar sammanslaget i ett 

och samma arbetsområde (RES4: 38). Någon, som tidigare nämnt, kopplade ätstörningar till 

livsstilen och tog därför upp både kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa 1, medan 
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andra arbetade med dem separat i idrott och hälsa 1 respektive 2, där ätstörningar är ett centralt 

innehåll. 

 

Ja men då har vi ju, ja men då har det ju varit mer uttalat, mer jobbat med det, men 

inte, ja då har det ju varit, på den skolan jag jobbade på då så såg det lite annorlunda 

ut och framförallt då i idrott och hälsa 2 som var en individuellt val kurs, vilket gjorde 

att man fick den, där fick jag den en gång i veckan och med ganska långa pass så, två 

timmar i veckan ehm (…) så då var det liksom kanske vid ett, två, tre lektionstillfällen 

eh så inte några långa projekt liksom men då jobbade vi ju tydligare med kroppsideal 

och sådana här saker eh där de fick ofta läsa artiklar ifrån olika sammanhang och 

sedan så diskuterade vi dem då, hur det såg ut och liksom i hur det blev och vad de 

tänkte kring det och det kunde ju vara allt ifrån hur man tänker kring barn i 

barnidrotten, ska alla få vara med i barnidrotten eller den här elitsatsningen och det 

kunde också vara kring normer[…] (RES1: 32). 

 

RES1 (86, 88) nämnde ett fall då en elev med ätstörningar hade fungerat som en möjlighet i 

undervisningen, då denne hade hjälpt till att svara på frågor om ätstörningar, och även varit 

med på en intervju som några klasskamrater hade. Denna elev blev då en tillgång som 

respondenten kunde ”använda” i sin undervisning för att öka kunskapen hos eleverna. Vidare 

nämnde de flesta respondenterna att ett objektivt förhållningssätt var av största vikt i 

undervisningen kring kosthållning och ätstörningar eftersom det kunde vara känsliga ämnen. 

Det är på detta sätt vetenskapen har kopplats till frågeställning 2 i denna studie, där 

respondenterna menar att det bästa sättet att undervisa kring dessa känsliga ämnen är att belysa 

dem ur ett rent faktaperspektiv (RES4: 48).  

 
[…] Mitt förhållande till kost mot mina elever det är att det ska vara så objektivt som 

möjligt. Så faktarelevant som möjligt och skapa så lite ångest som möjligt. Och jag 

försöker få dem att tänka att vi äter för att kroppen behöver det. Inte för att (.) en 

massa andra saker. Att den ska vara snygg eller smal eller vad det än är, utan för att 

vi behöver det både för hjärnan och musklerna ska kunna utföra arbete. Så att, jag 

jobbar mycket, jag använder väldigt mycket av livsmedelsverkets hemsida i min 

undervisning. (RES2: 16). 

 

Elever med ätstörningar hade också belyst att de inte ville att någon hänsyn skulle tas till deras 

sjukdom, utan att undervisningen skulle bedrivas som vanligt för att inte bli utpekande. 

 

[…] Men just de som dom sa då var att, de var ju att bara inte tänka på dem utan köra 

på liksom, inte utmärkande eller vara annorlunda på något sätt utan det lyser igenom 

liksom utan prata såsom man gör till alla.  (RES5: 55). 
 

Verktyg i den bemärkelse som respondenterna benämnde, handlade om att ge eleverna verktyg 

för att kunna bibehålla en bra kosthållning, och grundläggande kunskap i hur de själva kunde 

vara kritiska till och ta reda på mer kring nya trender och dieter som de kunde tänkas stöta på. 
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[…] Alltså det är ju information som delges till dem från olika håll, samtidigt som 

vårt arbete i skolan handlar ju jättemycket om att ge dem verktygen för att själva 

kunna sålla i informationen, för att kunna värdera, vad är bra och vad är dåligt i 

framtiden liksom så. För det är ju på det sättet med, med dieter där tycker jag det är 

jätteviktigt att de tänker efter liksom lite, vad finns det för vetenskapliga belägg för 

att den här dieten, om ni nu ska prova en diet liksom så […]. (RES1: 94). 

 

Inga pekpinnar, ingen ångest. Utan att man håller sig till faktakunskaper kring mat, 

varför vi behöver den och så. Hur mycket vi behöver och. Det här, jag brukar säga, 

det här med att hitta sin egna energibalans, att det tycker dem är ganska spännande. 

Så om att, ja det handlar ju då om att äta så mycket som jag behöver så att jag orkar 

det jag ska liksom. Vad är lagom för mig just nu, och att det växlar i livet, beroende 

på vad man gör och så. Men, dilemmat. Ja, jag tycker med min erfarenhet att jag blivit 

ganska bra på att inte trycka på fel knappat där liksom. I och med det här, väck inte 

den björnen som sover liksom. Att hålla mig borta från det. (RES2: 57). 

 

Vissa respondenter pratade om sådant som de diskuterade med sina elever, som egentligen var 

deras egna värderingar, och som då påverkar det förhållningssätt de har när de undervisar. 

Respondenterna uttryckte bland annat en vilja att eleverna skulle få positiva upplevelser av 

lektionerna och känna att de lyckades. 

 

Ja sen ska vara, alltså vi ska ju uppmana, det står det ju faktiskt att vi ska uppmana 

till rörelse, vi ska uppmana till rörelseglädje, en aktiv livsstil liksom så. Det är ju det 

praktiska arbetet i att man vill att de ska få positiva upplevelser av det praktiska 

arbetet eller praktiska görande att de ska känna att de kan lyckas, sedan att kroppen 

svarar att man har utvecklats och sådana saker liksom så, men jag kan ju inte tvinga 

dem till någonting. (RES1: 90). 
 

7.2.2 Påverkande faktorer 

Detta tema innehåller kategorierna TIDSRAMAR, EKONOMISKA RAMAR, FÖRELÄSARE och 

SVÅRIGHETER. Det fanns många faktorer som påverkade respondenternas undervisning av de 

undersökta områdena, men en faktor som flera respondenter nämnde, var tid. Tidsramarna 

påverkade i vilken utsträckning kosthållning och ätstörningar undervisades om, och därmed 

vad som togs upp kring de olika områdena i just idrott och hälsa 1. Det var också detta som 

gjorde att vissa respondenter lade de teoretiska bitarna i andra ämnen. 

 

[…] i och med att det inte är så uttalat centralt innehåll liksom så finns det så mycket 

mer man måste också fördjupa sig i och hålla så att det är ju inte så att jag kan göra, 

som det ser ut nu tidsmässigt och hur stor vikt ligger vid centralt innehåll blir det inte 

så att jag gör långa, långa projekt med kroppsideal, kost och så vidare, däremot så 

kost kommer ju in som en naturlig del i att prata hälsa, eh prata livsstil och sådana 

saker så där kommer det ju också, det är ju också en del i vad man gör, som jag inte 

har gjort än då, men slutuppgiften i idrott och hälsa 1 är ju att man ska göra ett, ofta 

ett träningsprojekt eller ett mål, en måluppgift, de sätter ett mål som de sedan ska 
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träna över, de ska reflektera över det, de ska utvärdera liksom så, där kan jag också 

likväl kostbiten kommer in likväl som att träningsläran kommer in. […] (RES1: 46). 

 

Oftast är det i samma tema, inne i samma område jag är inne i liksom. Ehm. Men det 

beror också lite på hur mycket tid man har också, jag brukar alltid nämna det, om 

man har en lektion om mer om kosthållning kring det här och sen att man kanske har 

också pratar konsekvenser andra typer av, så ibland ligger det på samma lektion och 

ibland ligger det på olika beroende på tid och planering och lektioner som försvinner 

och så. (RES3: 48). 

 

En respondent uttryckte vidare att den hellre släppte eleverna tidigare för att de skulle ha god 

tid att äta och därmed inte bli stressade. 

 

[…] Vi behöver inte tjata längre. Likadant att ha med vattenflaska till träningarna. Utan 

det ska vara såhär, nu går ni och äter lunch och tänker på vad ni äter, ät grönsaker nu, 

ta det lugnt och stressa inte, jag släpper ju hellre dem en kvart innan så de kan gå i lugn 

och ro och äta lunch liksom. Nej kost är ju någonting som är jätteviktigt. Vi har ju många 

elever som åker långt. // // Då är det extra viktigt. // // (RES5: 57). 

 

Ekonomiska ramar var en annan faktor som påverkade. De hade på en skola köpt in ett 

kostprogram som eleverna fick arbeta med (RES1: 74). En annan skola hade köpt in matkort 

till samtliga elever, som då kunde äta sin skollunch på olika restauranger i närområdet (RES5: 

63). 

 

Två respondenter nämnde också att de haft en föreläsare som kom till skolan, eller som de fick 

gå och titta på, som pratade om doping och kosttillskott för elever och lärare. Detta var RES1 

inte medveten om, men det var något som kunde påverka när ämnet togs upp framöver. 

 

Ja men det, för mig var ju det en nyhet förra året då för jag, det här, jag är ju inne på 

mitt andra år på det här stället så det kom ju som en blixt från klar himmel då. Nu 

har jag ju andra förutsättningar, för nu vet jag att han kommer, att kunna anpassa 

lite mer då liksom, både i idrottsämnet och naturkunskapsämnet då liksom, i hur det 

ligger i tiden och vad vi gör av det. Förra året var det ju en nyhet för mig liksom som 

inte, som inte jag visste om heller. (RES1: 68). 

 

Svårigheter respondenterna hade stött på kunde bland annat handla om elever som hade eller 

hade haft någon typ av ätstörning, och då tog illa upp över vad som sades på en lektion. 

Svårigheten kunde också vara att inte veta om någon i den klass respondenten undervisade i 

hade någon form av ätstörning, och då kunde påverkas av vad som sades under olika 

lektionstillfällen. Det var också vid ett tillfälle svårt att nå en elev som hade tagit illa upp, då 

denne inte sade detta direkt till respondenten (RES1: 82, 84). Andra svårigheter respondenterna 

stött på handlade bland annat om elever med ätstörningar, men också trender såsom fasta eller 
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att dricka för mycket vatten. De påpekade också vikten av att, om de visste att en elev hade 

någon form av ätstörning, inte trigga sådant som kunde förvärra för dessa elever.  

 

[…] Jag brukar säga att väck inte den björn som sover. Det är ju något som jag 

märkte. Alltså det har ju varit mycket sådana här trender. […]. Plötsligt skulle alla 

fasta, en period skulle alla springa runt och dricka tre liter vatten om dan. Man sprang 

med sina vattenflaskor på skolan. Och då började man prata om de, hur viktigt det 

var att dricka vatten. […] Jag känner liksom att, PRATA inte för mycket om anorexia, 

prata inte ortorexi. För om man börjar prata mycket om det så finns det alltid någon 

som är nyfiken på att testa vad det är lite, och känner att. Jag känner lite, ja så 

objektivt som möjligt. Väck inte nya, sådär att de vill testa på saker. Det känner jag i 

min roll som lärare. […] (RES2: 48). 

 

Vi diskuterar lite, alltså hur vi ska hantera till exempel anorektikerna, för där är det 

ju livsfarligt om man triggar igång fysisk aktivitet, att springa en mil en gång om 

dagen, som. Åh. Där får man verkligen tänka sig för. Det är lite sådana problem vi 

har. Hur sätter man då betyg på dem här eleverna? Som inte får eller bör i alla fall 

röra på sig så mycket (.) < >. Det är ju en ganska vanlig effekt utav anorexia, att de 

(.) pinnar på, jämt jämt. (RES2: 34). 
 

Problematiken kunde också vara kopplad till folkhälsa och en problematik i samhället. 

 

Eh, ja, precis. Ofta utgår vi från, ibland utgår vi ifrån en pulslabb där de då ska 

koppla in hur kroppen fungerar och sedan kopplar man vidare till liksom, det stora 

hela med individens hälsa, folkhälsa och problematiken i samhället då. Så man går 

från det lilla till det stora då. (RES3: 62). 

 

7.2.3 Undervisningssituationen 

Detta tema innehåller kategorierna TEORI, PRAKTIK, KÄLLKRITIK, LÄRARROLL och KÄNSLOR. 

Teori och praktik handlade om den uppdelning av innehållet många av respondenterna gjorde. 

Den mer praktiska biten lades på undervisningen i idrott och hälsa, med kostprogram och 

diskussioner, medan den teoretiska biten av undervisningen, som till exempel läsning av artiklar 

och källkritik, lades över på andra ämnen, särskilt i de fall då respondenterna arbetade 

ämnesövergripande med sig själva. 

 

Japp, fast vid olika tillfällen. Och ätstörningar och livsstil och kroppsideal kör vi, 

försöker jag få i en gruppdiskussion, man kan ju koppla på, man kan ju vara många i 

hangouts, fem, inte fler än fem elever. Då diskuterar vi det med varandra, men inte 

liksom privat utan mer, vad de tycker och vad är kroppsideal och vad innebär 

begreppet och hur är en bra livsstil och försöker få dem att tänka mer så. Sen efter de 

så får de också svara på några frågor från mig. Och då försöker jag ställa lite mer 

sådär. Har du själv hittat lite mer, en bra livsstil och har du hittat en optimal 

kosthållning och lite så. […] (RES2: 42). 
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En respondent uttryckte att den, istället för att lägga över teorin på andra ämnen, integrerade 

den i de praktiska momenten och talade om denna i slutet av en lektion eller under tiden 

eleverna utförde praktiska moment. Ett flertal respondenter arbetade elevcentrerat i de mer 

praktiska delarna, där eleverna fick diskutera, reflektera och lösa problem. Kost undervisades 

heller inte av en respondent som ett eget innehåll, utan inkluderades i all undervisning kopplat 

till olika delar på lektionerna, där ett hälsoperspektiv var av största vikt. 

 

Det kommer ju in lite hela tiden skulle jag vilja säga. Det är inte såhär, nu gör vi det 

två lektioner och sen gör vi inte det mer, utan på något sätt så kommer det ju hela 

tiden i allt vi gör. Vi pratar ju om det hela tiden det här med mat om det är någon som 

är trött på en idrottslektion, det är ju så att i idrotten försöker man få eleverna att 

röra på sig så mycket som möjligt, det ligger mycket teori men jag och * tänker att vi, 

när vi kör praktiska lektionerna så får vi inte teori medans de tränar, vi pratar ju 

mycket, när du tränar så kan det här hända eller [ljudeffekt do-do-do]. Det är så lite 

de rör sig. Vi vill ju att de ska vara så mycket som möjligt aktiva. Så kosten är ju något 

som kommer in hela tiden. […] (RES5: 57). 

 

Många respondenter pekade också på vikten av att vara källkritisk och att lära eleverna att vara 

källkritiska för att de själva skulle kunna sålla bland material. RES1 (94) menade att 

anledningen till detta var att eleverna dagligen möts av mängder med ny information från bland 

annat sociala medier och forum som saknar vetenskapliga belägg. Mer konkretiserat valde 

respondenterna att använda sig av artiklar som eleverna sedan fick läsa. 

 

Ja och de får också läsa artiklar. Jag har använt mig av läkartidningar innan som 

har skrivit just kopplat till ätstörningar och kroppshållning och kroppsideal och där 

får vi in olika aspekter i de på en gång. (RES3: 38). 

 

Lärarrollen kopplades till det yrke samtliga respondenter hade. Lärarrollen behövde inte alltid 

vara kopplad till just ämnet idrott och hälsa, utan kunde också handla om mentorskap (RES1: 

24), samtidigt som det kunde vara en inställning till vad lärare borde prata om med sina elever. 

 

[…] Jag känner liksom att, PRATA inte för mycket om anorexia, prata inte ortorexi. 

För om man börjar prata mycket om det så finns det alltid någon som är nyfiken på 

att testa vad det är lite, och känner att. Jag känner lite, ja så objektivt som möjligt. 

Väck inte nya, sådär att de vill testa på saker. Det känner jag i min roll som lärare. 

Mm. // // (RES2: 48). 

 

En respondent berättade även, som tidigare nämnt, att de hade matkort på skolan som eleverna 

kunde använda sig av på olika restauranger, som då registrerades, och där lärarna kunde se vilka 

elever som åt sin mat. Denna information kunde de sedan använda för att tidigt ta tag i de 

problem som kan följa med brist på mat. 
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[…] Det som är bra med vår skola kan jag ju säga, när man har en matsal, vi har 

tidigare så har vi haft en skolmatsal där eleverna går äter, och där har man inte riktigt 

koll på vem som går och äter < >. Här har eleverna ett matkort i fem restauranger 

som eleverna kan gå och äta på //  //. Så vi kan ju se om eleverna har varit och dragit 

sina matkort. Så där har vi ju uppmärksammat tre elever som inte dragit sina matkort, 

då vet vi att de inte äter och då kan vi fånga upp dem efter tre månader. […] (RES5: 

63). 
 

På de faktiska lektionerna kunde olika känslor frambringas hos eleverna. Det respondenterna 

ville undvika var att skapa ångest kring mat och kosthållning, och istället ge en positiv bild av 

dessa områden, och RES2 (36) nämnde särskilt att maten borde framkalla njutning. Att 

diskutera dessa ämnen kunde dessutom ibland vara en lättnad för de drabbade eleverna genom 

att det bidrog till större förståelse hos deras klasskamrater. 

 

Äter man en chokladbit så njut av den, men ät den inte varje dag liksom. Ät vanlig 

mat först, eller vad man ska säga, först. Det hör man till och med här när man går 

bland lärarna. Usch, nu åt jag en kaka till lunchen, usch det bor jag inte gjort. Var är 

vi liksom? Det hör kanske barn eller ungdomar vad de säger hemma. Apropå att väcka 

den björn som sover så. Så blir det ångest kring kaka, ångest kring en chokladbit, det 

tycker jag är så förfärligt. (RES2: 81). 
 

Och många tycker att det är skönt också. Att man faktiskt tar upp det, det gör ju saker 

och ting lite lättare ibland, då vissa av dom som jag har haft har känt att kompisarna 

inte riktigt har kunskapen om det så att säga, och då tycker de att de är lite lättare, 

att de kanske förstår lite mer och så börjar de berätta för kompisarna att de har en 

problematik kring det här och så. Så de tycker oftast att de är (.) bra (.) ändå. (RES3: 

70). 

 
 

7.3 Resultatsammanfattning 

 

Alla respondenter hade någon form av tidigare kunskap kring kosthållning och ätstörningar. 

Resultatet visar att samtliga respondenter hade olika mycket och olika bred kunskap. Några av 

respondenterna nämnde att de fått för lite kunskap om kosthållning och ätstörningar, medan 

andra var nöjda med den kunskapsbas de hade fått med sig från lärarutbildningen. Samtliga 

respondenter tog examen olika år, vilket innebar att läroplanerna som de studerade skiljde sig 

åt.  

 

Alla respondenter inhämtade kunskap från mediala och akademiska källor, samt från en annan 

kunnig yrkesgrupp. Ett flertal respondenter nämnde också vikten av att vara källkritisk i 

samband med det egna inhämtandet av information och kunskap. Vissa respondenter ville 

kompetensutveckla sig, medan andra inte ansåg att de hade något behov av detta. Behovet av 
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kompetensutveckling grundades i en ständig förändring av den forskning som fanns, särskilt 

kring kosthållning. Samtliga respondenter hade flera års yrkeserfarenhet, och samtliga arbetade 

med idrott och hälsa 1. Respondenterna undervisade i fler ämnen än idrott och hälsa. Den 

yrkeserfarenhet respondenterna hade, kopplades bland annat till ätstörningar, där samtliga 

respondenter hade stött på elever med denna form av problematik. Följderna av denna 

erfarenhet kunde vara både positiva och negativa.  

 

Vissa respondenter ansåg att den kollegiala samverkan var bristfällig, medan andra hade mycket 

kollegial samverkan som utökade deras kunskaper och erfarenheter. Alla respondenter var 

också tvungna att förhålla sig till olika sociala normer, samtidigt som de behövde förhålla sig 

till den splittrade bild av god kosthållning som fanns i olika typer av pålitliga källor. 

Respondenternas kunskaper och erfarenheter kom alltså från en rad olika källor och influerande 

faktorer, samt lärarutbildningen, lärarlyftet och egen kompetensutveckling i de undersökta 

områdena. 

 

Samtliga respondenters didaktiska val utgick från läroplanen, där mer utrymme gavs till de 

delar som tillhörde kunskapskraven, än det berörda centrala innehållet. Ätstörningar togs 

däremot upp i idrott och hälsa 1, av vissa respondenter, trots att det inte finns med som ett 

centralt innehåll i denna kurs. Det var vanligare att arbeta ämnesövergripande med sig själv, än 

med andra lärare. I det ämnesövergripande arbetet föredrog respondenterna att arbeta praktiskt 

i idrott och hälsa, och teoretiskt i andra ämnen. Utsträckningen i vilken respondenterna arbetade 

ämnesövergripande skiljde sig åt. Undervisningen av kosthållning och ätstörningar skedde 

ibland sammanbundet i idrott och hälsa 1 och ibland separat eftersom kosthållning enligt 

läroplanen ska undervisas om i idrott och hälsa 1, och ätstörningar i idrott och hälsa 2. Några 

kopplade även områdena kosthållning och ätstörningar till hälsa och livsstil.  

 

Vissa respondenter gjorde oplanerade didaktiska val, där de bland annat använde en elev med 

ätstörning som självmant valde att bli en resurs för undervisningen kring detta område. Andra 

elever med ätstörningar hade uttryckt att de inte ville bli utpekade, utan ville istället att läraren 

skulle se på dem som tillhörande individer i den grupp läraren undervisade. En respondent valde 

därför att inte göra några förändringar i sin undervisning, medan en respondent valde att 

förändra sitt upplägg eftersom denne inte ville aktivera elever med ätstörningar fysiskt. 

Samtliga respondenter tryckte på vikten av objektiv undervisning, eftersom kosthållning och 

ätstörningar kunde vara känsliga områden att behandla. Kopplat till detta var det också viktigt 
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att eleverna skulle lära sig att vara källkritiska. Respondenterna ville inte heller skapa någon 

negativ bild av mat och ville därför undervisa på ett sätt som skapade positiva känslor för 

eleverna. En respondent uttryckte att mat borde framkalla njutning istället för ångest, som den 

ibland tenderade att göra.  

 

Några respondenter upplevde att de hade snäva tidsramar vilket bidrog till att de teoretiska 

delarna ibland hamnade i andra ämnen, det påverkade också i vilken utsträckning kosthållning 

och ätstörningar undervisades om. För att hantera den stress som tidsramarna kunde skapa för 

eleverna valde en respondent dessutom att låta eleverna lämna lektionen tidigare för lunch. 

Några av skolorna betalade för till exempel matkort som eleverna kunde använda. Med dessa 

kunde lärarna se vilka elever som åt lunch. Svårigheter i undervisningen kunde handla om 

elever som uttryckte missnöje, samt trender kring kosthållning som fanns i samhället. Flera 

respondenter upplevde att känslor kunde framkomma under lektionerna kring kosthållning och 

ätstörningar. En respondent menade att undervisningen kring ätstörningar framkallade lättnad 

hos de elever som var drabbade av detta, då deras kamrater fick större förståelse för deras 

situation.  



 

48 
 

8. Analys 

8.1 Kunskap och erfarenhet som personliga redskap för transformering 

Respondenterna i denna studie hade olika kunskaper och erfarenheter som de kunde använda 

för att bedriva sin undervisning. Samtliga respondenter hade en universitetsutbildning och 

undervisade vid undersökningstillfället i idrott och hälsa 1. Ingen av respondenterna 

undervisade i idrott och hälsa 2 vid studiens genomförande. Eftersom respondenterna tog 

examen vid olika tidpunkter och orter, hade de också olika kunskaper och erfarenheter med sig 

från sina utbildningar. Detta skulle kunna kopplas till läroplansteorin som handlar om att vår 

världsbild skapas utifrån vad andra har föreskrivit som lärostoff för oss (Linde 2012), vilket 

innebär att respondenternas olika utbildningar också har gett dem olika kunskaper och 

erfarenheter eftersom det inte är samma personer eller läroplaner som föreskrivit det lärostoff 

de hade fått till sig. En ny läroplan formuleras bland annat som ett resultat av 

samhällsförändringar och innefattar de föreskrifter som ska undervisas om, eftersom synen på 

kunskap förändras och påverkas av samhällets utveckling (Linde 2012). Vid transformering av 

läroplanen påverkar lärarnas utbildning det innehåll som de sedan väljer att undervisa om 

(Linde 2012). 

 

Respondenterna hade också influerats av media, sociala medier, vetenskapliga artiklar, 

kursböcker och andra yrkesprofessioner, såsom dietister. Att ta del av information från dessa 

influenser var ett sätt för respondenterna att hålla sig uppdaterade kring ny information. Dessa 

influenser skulle kunna påverka vad respondenterna valt att kompetensutveckla sig inom. Vissa 

respondenter upplevde också att de kontinuerligt behövde kompetensutveckla sig själva kring 

nya dieter, eftersom elever ställde frågor om detta. Några av respondenterna upplevde att 

kompetensutveckling var nödvändigt eftersom forskning, särskilt kring kosthållning, ständigt 

förändras. En respondent ansåg dock att någon större kompetensutveckling inte var nödvändig 

eftersom denne hade nära till pensionen. Dessa ramfaktorer, kopplat till vald teori, handlar om 

lärarnas egna kompetenskrav. Flera respondenter nämnde också att det var deras intresse för de 

undersökta områdena som bidrog till lusten att kompetensutveckla sig på egen hand. En av 

respondenterna hade genom statlig inverkan fått utbilda sig via lärarlyftet när denne skulle börja 

undervisa i naturkunskap. På detta sätt är staten också kopplad till transformeringen av 

läroplanen (Linde 2012), eftersom de ibland ansvarar för fortbildningar. Läroplansteorin 

förklarar att lärarnas skilda tolkningar av läroplanen kan bero på deras bildning (Linde 2012). 
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Respondenterna undervisade i olika ämnen utöver idrott och hälsa, och kunde därför ibland ha 

inhämtat kunskaper om de undersökta områdena från dessa. Andra verktyg de använde var 

deras tidigare erfarenheter, eftersom de kunde förändra sin undervisning utifrån hur det gick 

förra gången de undervisade kring dessa områden.  

 

Kollegiala samtal skulle kunna användas som ett verktyg för kunskapsutbyte. Varje skola har 

sin egen kultur (Linde 2012), kopplat till hur de kollegiala samtalen sker, vilket även påverkar 

undervisningen. Några av respondenterna upplevde att de inte samarbetade särskilt mycket med 

övriga idrottslärare på samma skola, medan andra ansåg att de hade tillräckligt med kollegiala 

samtal. På en skola hade de dessutom tillsammans arbetat fram ett kompendium angående 

kosthållning, som de sedan använde i sin undervisning. Linde (2012) menar att läroplanen, 

under transformeringen, tolkas. I detta fall blev kompendiet lärarnas tolkning av läroplanen och 

på detta vis skapades ett gemensamt undervisningsmaterial. 

 

Ett annat viktigt verktyg var källkritik, särskilt kopplat till dieter, eftersom det fanns en splittrad 

bild av hur en god kosthållning ser ut. Denna splittrade bild fanns även bland de valida källorna, 

och därför kan det, trots källkritik, vara svårt att utläsa vad som är sanning. Förutom detta fick 

respondenterna förhålla sig till sociala normer som kommer från olika rörelsekulturer utanför 

skolans väggar. Lundgren (1979) menar att läroplanen ska vara kopplad till dagens samhälle 

och den verklighet vi lever i. Dock ifrågasätts här vems verklighet som skrivs fram i läroplanen 

(Lundgren 1979) och vilka sociala normer som speglas av idrottens traditioner både i och 

utanför skolan. Källkritik var då en förutsättning för att navigera sig mellan normer och 

läroplan. 

 

Den yrkeserfarenhet respondenterna hade, handlade om att de haft elever som drabbats av 

ätstörningar. Följderna av detta kunde vara både positiva, som i fallet med eleven som hjälpte 

sina klasskamrater, eller negativa, som då en elev tog illa upp kring vad som sagts under en 

lektion. Läroplansteorin nämner också att lärarens yrkeserfarenhet speglas i innehållet. 

Yrkeserfarenheten är en del av transformeringsarenan (Linde 2012). Yrkeserfarenhet kunde 

alltså vara en del i de didaktiska val respondenterna gjorde i sin undervisning, till exempel i val 

av innehåll. 
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8.2 Tolkning av läroplanen vid utformning av undervisningen 

Lärarnas didaktiska val grundade sig i läroplanens utformning. Betygssystemet kan vara en 

viktig ram för läraren att förhålla sig till vid tolkning av läroplanen (Linde 2012). De begrepp 

som är framskrivna i kunskapskraven hade större vikt än de som står i det centrala innehållet. 

Det centrala innehållet ätstörningar från idrott och hälsa 2, behandlades av ett flertal 

respondenter även i idrott och hälsa 1, då det kopplades till livsstil.  

 

Utöver detta fördes också diskussioner om områdena i ett ämnesövergripande arbete. Vissa 

respondenter arbetade ämnesövergripande med sig själva, vilket var den vanligaste formen av 

ämnesövergripande arbete, några respondenter arbetade istället, eller också, med andra lärare i 

andra ämnen, medan vissa respondenter inte arbetade ämnesövergripande alls, men hade gjort 

det tidigare. Anledningar till att de arbetade ämnesövergripande eller inte, handlade bland annat 

om personkemi, och huruvida de ville dela upp teori och praktik eller inte. Linde (2012) menar 

att lärare har olika kunskaper med sig in i yrkeslivet som påverkar hur de tolkar läroplanen och 

därmed vilket innehåll de väljer att undervisa om. Olika lärares skilda tolkningar, kan 

tillsamman skapa goda förutsättningar för ämnesövergripande arbete, vilket kan påvisa ett 

samband för eleverna mellan olika ämnen.  

 

Respondenterna gjorde också olika didaktiska val kring när och hur ämnena kosthållning och 

ätstörningar behandlades, där vissa respondenter valde att undervisa om ämnena separat, medan 

andra slog ihop dem och undervisade om båda samtidigt. Det skiljde också i om de undervisade 

om ätstörningar i idrott och hälsa 1 eller 2, och vissa gjorde det i båda, men då mer ingående i 

idrott och hälsa 2. Detta kan kopplas till transformeringsarenan som innebär att innehållet i 

undervisningen kan påverkas av läroböcker, ämnets egna traditioner, som i detta fall är 

praktiska, samt hur läraren tolkar materialet i läroplanen (Linde 2012). Ett oplanerat didaktiskt 

val, var det som en respondent hade gjort då denne accepterade att en elev, med tidigare 

problematik kopplad till ätstörningar, ville hjälpa sina klasskompisar genom att svara på de 

frågor de hade. Den kommunikation som sker i klassrummet tillhör det sista steget i 

läroplansteorin, nämligen realisering (Linde 2012).  

 

Vidare ansåg två respondenter att det var viktigt att eleverna själva fick de verktyg som 

behövdes, exempelvis källkritik, för att kunna analysera de trender som framkommer via bland 

annat sociala medier och media. Två av respondenterna ansåg också att det var av vikt att 

uppmuntra till rörelseglädje, samt att skapa så lite ångest som möjligt gällande mat, när detta 
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diskuterades. Läroplansteorins transformeringsarena trycker på lärarens fria tolkning och att 

denna kan påverka innehållet i undervisningen (Linde 2012). Det vi också vet är att lärarna har 

andra ramar att följa, såsom skollagen och övriga riktlinjer från Skolverket. 

 

Ramfaktorteorin är hårt kopplad till vårt tema PÅVERKANDE FAKTORER, eftersom den handlar 

om de faktorer som påverkar lärarens handlingsutrymme. Detta kunde vara ekonomiska 

faktorer, såsom att en av skolorna hade ekonomi att köpa in ett kostprogram som eleverna fick 

använda sig av, men också att respondenterna hade en tidsram att följa och därför lade ihop 

vissa områden för att hinna undervisa om allt som står i kursplanen.  

 

Tiden påverkade också hur mycket respondenterna undervisade om kosthållning respektive 

ätstörningar. En respondent nämnde också att eleverna fick gå tidigare från lektionerna om de 

hade lunch direkt efter, för att de inte skulle vara stressade när de åt. Realiseringen av en lektion 

måste vara en överenskommelse mellan lärare och elever (Linde 2012), vilket också var fallet 

då respondenten gav upp tid från sin lektion för att eleverna skulle få bättre förutsättningar att 

orka mer av dagen.  

 

Andra ramfaktorer som påverkade undervisningen var en inplanerad föreläsare, som gjorde att 

respondenten ändrade strukturen för när ett område togs upp i dennes undervisning. En 

respondent valde att undervisa kring kost i all undervisning, och undervisade därför inte om 

detta i ett särskilt område. Mycket av dennes fokus låg på kosttillskott, eftersom detta var något 

som berörde många elever. Några respondenter valde att förhålla sig till de trender som var 

aktuella för tillfället, eftersom det var dessa elever kunde möta i sin vardag, medan en 

respondent ansåg att trender inte borde tas upp i undervisningen eftersom det kunde ha en 

negativ effekt på eleverna. Den respondent som ansåg att trender inte borde tas upp i 

undervisningen hade negativa erfarenheter då det gått för långt med att dricka för mycket vatten 

eller att fasta. Här var ett tydligt fall, där det respondenten ville förmedla skilde sig från vad 

eleverna uppfattade. Detta fenomen kallas den mottagna läroplanen, vilket innebär att 

missförstånd mellan lärare och elev kan leda till problem, och tillhör realiseringsarenan som 

återfinns i läroplansteorin (Linde 2012). Trots att en elev som hade haft en problematik med 

ätstörningar tog illa upp på en lektion, förändrades inte innehållet, eftersom både respondenten 

i fråga samt rektorn ansåg att allting skötts på rätt sätt. Detta är ett tydligt exempel på den 

mottagna läroplanen. En respondent valde att inte göra några förändringar eftersom elever med 

ätstörningar själva uttryckt att de inte ville att upplägget skulle förändras. 
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De respondenter som arbetade ämnesövergripande, valde att arbeta mer praktiskt på lektionerna 

i idrott och hälsa, och överlämnade de teoretiska delarna till andra ämnen. Detta skulle kunna 

ha att göra med ämnets egna traditioner, som Linde (2012) menar har en inverkan på lärarens 

transformering av läroplanen. De teoretiska lektionerna realiserades sedan genom en mer 

lärarledd undervisning, medan de praktiska lektionerna var mer elevcentrerade. Denna typ av 

faktorer påverkar lärarens möjlighet till effektiv tidsreglering (Linde 2012). Idrottsämnet har 

en tradition av rörelse och därför återspeglas de didaktiska valen i detta. När läroplanen 

transformeras har ämnenas egna traditioner en betydande roll för undervisningen (Linde 2012).  

 

Kopplat till källkritik arbetade respondenterna mer konkret med att eleverna bland annat fick 

läsa och diskutera artiklar. Aktiviteten i klassrummet är ett exempel på realisering av läroplanen 

(Linde 2012). Det var också viktigt att eleverna arbetade med källkritik för att de sedan själva 

skulle kunna bedöma det de såg och läste i media eller på sociala medier. Detta har en tydlig 

koppling till den resultatorienterade läroplan som dagens skola präglas av, där fokus ligger på 

resultat och kompetenser av bland annat analytisk och kritisk art (Sundberg 2016). 

Respondenterna nämnde också att eleverna fick arbeta med problemlösning, vilket uppmuntrar 

till utvecklandet av den analytiska förmågan. Hur läraren transformerar och sedan realiserar 

läroplanen påverkas av dennes livshistoria (Linde 2012), vilket innebär att deras egna 

värderingar kring exempelvis kosthållning och ätstörningar, kan påverka lärostoffet. 

 

8.3 Från stat till klassrum 

Vi ville under denna rubrik förklara kopplingen mellan våra två forskningsfrågor. De kunskaper 

och erfarenheter som respondenten har med sig, används för att transformera läroplanen, vilket 

påverkar deras sätt att undervisa om de valda områdena kosthållning och ätstörningar, det vill 

säga realisering. De olika tidpunkter vid vilka respondenterna gjorde sina respektive 

lärarutbildningar påverkar också vilka kunskaper de har med sig, eftersom de läroplaner som 

var aktuella vid examen har legat till grund för vad respektive lärarutbildning har innehållit. 

Som tidigare nämnt är en läroplan inte statisk, utan ska formuleras, transformeras och realiseras 

(Linde 2012).  

 

När respondenterna transformerar läroplanen, påverkas de av olika faktorer såsom sociala 

medier, kursböcker och andra influenser. Kunskap kunde också komma från olika typer av 

kompetensutveckling, och detta hade respondenterna olika mycket behov av, beroende på 
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elevernas efterfrågan om undervisning kring till exempel olika dieter. Eftersom respondenterna 

inte var ett-ämneslärare, influerades deras undervisning även av de kunskaper de fått från deras 

andra ämnen. För att utöka sina kunskaper och utveckla sin undervisning, använde sig flera 

respondenter av kollegiala samtal. Källkritik var ett viktigt verktyg som respondenterna 

använde sig av när de inhämtade kunskap om olika undervisningsområden. Detta verktyg 

uttrycktes även som ett av de viktigaste verktyg de kunde föra vidare till eleverna.  

 

Respondenterna hade erfarenhet av elever med ätstörningar både i och utanför klassrummet, 

vilket de sedan hade i åtanke när de undervisade om detta område. Vissa respondenter menade 

att de formulerade kunskapskraven hade större vikt än det centrala innehållet, vilket kan tolkas 

som deras sätt att transformera läroplanen. Detta kan i sin tur påverka den realisering som sker 

i klassrummet. Resultatet visar dock inte om respondenternas kompetensutveckling är kopplad 

till kunskapskrav eller centralt innehåll. Ett flertal respondenter hade ett naturvetenskapligt 

ämne, såsom biologi och naturkunskap, som sitt andra undervisningsämne. I dessa ämnen 

skedde också undervisning kring kosthållning och ätstörningar, vilket skulle kunna vara en 

anledning till att ett flertal av dessa respondenter valde att arbeta ämnesövergripande med sig 

själva. Resultatet kan inte ge någon enkel förklaring till varför respondenterna valde att utforma 

sin undervisning på ett visst sätt. Kanske har det att göra med deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Dock uttryckte flera respondenter att de vid ämnesövergripande arbete valde att 

arbeta främst praktiskt och mer elevcentrerat i idrott och hälsa och mer teoretiskt och lärarlett i 

övriga ämnen.  

 

Respondenterna hade olika syn på hälsa, vilket kanske kan förklaras av deras livshistoria och 

samhällets förändrade syn på hälsa. Respondenternas egna värderingar går inte att undvika vid 

realisering av läroplanen. De ville att undervisningen skulle skapa positiva känslor och bidra 

till rörelseglädje, vilket inte uttryckligen står i kursplanen för idrott och hälsa. Respondenterna 

fick i undervisningen avgränsa sina kunskaper och erfarenheter till de olika ramar de måste 

förhålla sig till, såsom vid det ämnesövergripande arbetet, där de praktiska kunskaperna och 

erfarenheterna kom till uttryck i idrott och hälsa och de teoretiska i övriga ämnen. Den mottagna 

läroplanen kan påverka undervisningen i olika avseenden. Flera respondenter uttryckte att de 

vid olika tillfällen upplevt att eleverna inte uppfattade det som de försökte förmedla, vilket hade 

lett till missförstånd. Undervisning är i teorin väldigt enkelt. Läraren ska förmedla kunskap till 

eleverna. I praktiken ser det dock annorlunda ut, eftersom läraren ibland behöver beröra känsligt 

laddade ämnen. 
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9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Att välja forskningsdesign handlar om att börja med problemformuleringen, syftet och dess 

frågeställningar samt att analysera vilken design som passar studien bäst. Syftet gjorde det 

möjligt att undersöka det som verkligen skulle undersökas. De semistrukturerade intervjuerna 

visade sig fungera bra i denna studie då frågorna som ställdes kunde besvara studiens 

forskningsfrågor till stor del, samtidigt som det gav friheten att ställa följdfrågor om det 

behövdes. Eftersom båda intervjuare hade erfarenhet av att arbeta kvalitativt sedan tidigare, 

fanns också kunskap om vad det innebar att arbeta på detta sätt, vilket förhoppningsvis har 

kunnat medföra att studiens slutprodukt förbättrats. Att arbeta både med kvantitativa och 

kvalitativa metoder skulle innebära att både skicka ut enkäter och göra intervjuer. Att arbeta 

helt kvantitativt hade bidragit till möjligheten att generalisera resultatet, vilket inte är möjligt 

med det nuvarande antalet respondenter. Det hade varit intressant att se hur många lärare som 

kunnat nås, även via enkäter. Detta var tyvärr inte möjligt vare sig utifrån ett ekonomiskt eller 

tidsmässigt perspektiv. 

 

Att använda webbadressen gymnasium.se var effektivt, då det fanns en samlad och uppdaterad 

information kring alla gymnasieskolor i länet. Processen att finna frivilliga respondenter har 

stundtals varit krokig eftersom det var svårt att komma i kontakt med dem. Vi var optimistiska 

kring att få lärare att ställa upp, vilket visade sig vara svårare än förväntat. Att fler lärare inte 

ställde upp i studien kan säkerligen ha flera orsaker. Lärarens intresse för kosthållning och 

ätstörningar har kanske också haft en inverkan på resultatet. De faktiska anledningarna till 

varför lärare valde att tacka nej till en intervju är okända. Att ta reda på det hade varit en helt 

annan studie. De anledningar som uppgavs från lärare som svarat och avböjt, var dock tidsbrist 

och sjukskrivningar. En respondent beskrev också hur denne hade fått tacka nej till andra 

studier, eftersom det blev för många att delta i. Alla lärare som ville ställa upp har också 

intervjuats. Det har inte funnits någon anledning att stryka någon intervju och inget bortfall har 

skett i studien.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, dels för att båda två skulle få varsin bild av 

intervjun och dess information, och dels för att minska risken för misstolkningar. Det var 

tidskrävande att närvara båda två samtidigt, dock kunde arbetet delas upp genom att en 
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intervjuade och en förde anteckningar och delgav studiens villkor. Alternativet hade kunnat 

vara att genomföra intervjuerna var för sig, men studien hade då kunnat få en sämre kvalitet, 

eftersom datan bara tolkats av en person, och endast en person hade haft ansvaret för eventuella 

följdfrågor. 

 

Vår första tanke var att intervjua våra respondenter i ett personligt möte, för att också få en bild 

av respondentens kroppsspråk och minspel. Detta fick en bit in i studien ändras. En av 

respondenterna befann sig för långt borta för att den inom tidsramen skulle kunna besökas över 

dagen, vilket gjorde att samma intervjufrågor istället ställdes via telefon. Detta hade kunnat 

förutsättas tidigare och därmed kunde en annan strategi skapats för var intervjuerna skulle ske. 

Reflektion har förts kring svårigheten i att ställa följdfrågor kontra ledande frågor. Vissa ställda 

frågor kan eventuellt ha lett respondenterna mot svar som gynnade studien, men detta känns 

som en liten påverkan. I transkriberingen har alla följdfrågor dessutom skrivits med, vilket ger 

studien transparens. Den sista frågan i frågeformuläret handlade om huruvida respondenten 

kommer prata vidare om kosthållning och ätstörningar med sina kollegor. Denna fråga var lätt 

att tolka på andra vis. En respondent trodde att det handlade om hen skulle prata med sina 

kollegor om en elev får problem med ätstörningar eller kost och inte själva undervisningen 

kring kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa, som efterfrågades. Denna fråga skulle 

formulerats tydligare. När det gäller frågorna hade vi också behövt vara mer aktiva i att ställa 

följdfrågor, speciellt till de respondenter som gav mindre fylliga svar, och kanske särskilt 

angående yrkeserfarenhet.  

 

Under intervjun har elevfall tagits upp som har behövt censureras. En respondent ställde frågor 

tillbaka till, om vad vi tyckte i en viss fråga, något som inte är relevant för studien. Det är viktigt 

att hålla sig neutral som intervjuare. Därför har dessa segment uteslutits ur transkriberingen. 

Inga direkta etiska problem har uppstått. Det finns en risk att den intervju som skett per telefon 

kan kännas mer stressande än att träffas i verkligheten, det kan dock bara avgöras av 

respondenten.  

 

Att kvalitetssäkra en studie är främst läsarens arbete. Analysprocessen är tydligt framskriven 

och transparent. Den är dock så pass generell att andra kategorier och teman kan skapas av 

andra som vill göra samma studie en gång till. Vi upplever att studien är tillförlitlig, då metoden 

är klart framtagen, det finns en tydlig transkribering och personliga värderingar hålls utanför 
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resultaten. Kopplingen mellan data, tolkningar och slutsatser var tydliga, och 

sammansättningen av urvalet blev bra. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Kunskapernas och erfarenheternas ursprung 

Något som förvånade oss var respondenternas kunskaper om undervisningen i ämnet. 

Hypotesen i början av studien handlade om att fler lärare upplevde kunskapsluckor, gällande 

kunskaper om och undervisningsmetoder i kosthållning och ätstörningar. Detta var inte fallet, 

dock uttryckte flera respondenter att kunskaperna kom från egen kompetensutveckling snarare 

än den lärarutbildning de examinerats från, andra respondenter var nöjda med sin ursprungliga 

utbildning kring kosthållning och ätstörningar. Om respondenterna kände sig säkra i 

undervisningen eller inte, kan självklart inte avgöras genom denna studie, men det kan ha 

varierat beroende på deras erfarenhet av undervisning kring områdena sedan tidigare. Det kan 

också ha handlat om att de fick god stöttning från kollegor om hur de skulle lägga upp sin 

undervisning i kosthållning och ätstörningar, men även hur de själva realiserade kursplanen. 

 

Som väntat hade respondenterna olika kunskaper och erfarenheter av kosthållning och 

ätstörningar. Dessa kunskaper och erfarenheter hade influerats av bland annat media, 

vetenskapliga artiklar, böcker och andra kunniga yrkesgrupper. Hur mycket som upphämtades 

från respektive influens, och om influenserna, förutom vetenskapliga artiklar, hade 

vetenskapliga belägg för sina påståenden kan inte avgörs i denna studie. Lärarna kan vara 

mottagliga för de kroppsideal som finns i samhället (Yager & O’Dea 2005) och media målar 

ibland upp en bild av lärare i idrott och hälsa, som bygger på att lärarna ska frambringa aktiva 

elever som äter rätt och som inte är överviktiga (Pringle & Pringle 2012). Denna snedvridna 

bild kommer ofta från att de, i media, förenklar och tar forskningsresultat ur sin kontext (Evans 

et al. 2004). Därför är det viktigt att lärare är källkritiska när de inhämtar ny information som 

de ska använda sig av i sin undervisning. Resultatet visade också att samtliga respondenter 

ansåg att detta var en viktig egenskap. Inhämtandet av information från olika källor såg som en 

form av egen kompetensutveckling. Flera av respondenterna ville kontinuerligt 

kompetensutveckla sig och ansåg att detta var av stor vikt. Vissa respondenter ansåg även att 

de gärna ville gå någon form av kurs för att kompetensutveckla sig ytterligare. En respondent 

ansåg att någon kompetensutveckling via kurser inte var nödvändigt, på grund av att denna 

respondent snart skulle gå i pension, vilket var en logisk förklaring till resultatet. 
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Enligt resultatet hade ett flertal respondenter fått kunskap och erfarenhet om ätstörningar från 

olika situationer i sitt yrke. Däremot sågs inte om de fått någon ytterligare erfarenhet från 

tidigare undervisning i kosthållning och ätstörningar, som de sedan applicerat till sin repertoar. 

Om detta efterfrågats kanske resultatet hade varit mer heltäckande, kopplat till respondenternas 

tidigare erfarenheter. I denna studie har endast ämnet idrott och hälsa undersökts. Samtliga 

respondenter var dock utbildade i fler ämnen, där de kan ha fått en del av de kunskaper och 

erfarenheter de använder sig av i sin undervisning i idrott och hälsa. Om deras kunskaper och 

erfarenheter kommer från idrott och hälsa eller från deras andra ämnen kan alltså inte avgöras. 

Kosthållning och ätstörningar undervisades också om i andra ämnen enligt resultatet. Andra 

ämnes innehåll var inget som efterfrågades i våra frågeställningar, men detta har ändå varit 

betydande för det ämnesövergripande arbetet som var nära sammankopplat med respondentens 

didaktiska val. Det är lärarens ansvar att möjliggöra ämnesövergripande arbete för eleverna 

(Skolverket 2011c) eftersom detta är formulerat i läroplanen, som är en text vilken enligt lag 

måste följas.  

 

Kosthållning och ätstörningar är områden som ska behandlas i andra ämnen än endast idrott 

och hälsa, vilket på ett enkelt sätt möjliggör ämnesövergripande arbete. CDC (2018) menar 

också att hela skolan har ett ansvar att förbättra elevers vanor kopplat till mat och fysisk 

aktivitet. Detta innebär att hälsa skulle kunna vara ett ämnesövergripande område. Det går alltid 

att diskutera vilka delar som ska undervisas om i vilket ämne, men detta tillhör de didaktiska 

avvägningar lärare behöver göra i sin verksamhet. Diskussion kan föras kring hur mycket 

praktik respektive teori undervisningen bör innehålla och många respondenter valde att arbeta 

praktisk på lektionerna i idrott och hälsa, vilket kan ha påverkats av ämnets tradition som ett 

aktiveringsämne. Vi anser att idrott och hälsa borde vara ett kunskapsämne, men självklart inte 

utan praktiska inslag. Hur mycket teori respektive praktik respondenterna hade i andra områden 

i idrott och hälsa framgick inte från intervjuerna. Ett sätt att diskutera detta skulle kunna vara 

kollegiala samtal, vilket vissa respondenter såg som en bristvara, medan andra ansåg att det 

skedde kontinuerligt lärare emellan. Att många respondenter faktiskt hade någon form av 

kollegial samverkan ses som positivt. 
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9.2.2 En spridd utformning av undervisningen 

Ett överraskande resultat var att ätstörningar faktiskt togs upp i idrott och hälsa 1, trots att det 

inte uttalat tillhör denna kurs, men då behandlades det inom området livsstil. Ormshaw et al. 

(2016) menar att det är viktigt att eleverna har kunskap om hur en balanserad kost kan se ut och 

hur de kan analysera sin livsstil. En annan avvägning som två av respondenterna gjorde, var att 

de inte undervisade om trender. Detta berodde inte på bristande kunskap, utan snarare en 

erfarenhet av att denna typ av undervisning kunde få negativa effekter. Dessa negativa effekter 

var att elever hade provat olika typer av trender och farit illa av detta, något vi upplever inte tas 

i beaktning vid tal om till exempel alkohol och droger. Om detta berodde på sättet respondenten 

valde att framföra området eller på hur eleverna mottog den information de tillgavs, eller kanske 

både och, kan denna studie inte påvisa. Vissa respondenter tyckte tvärtom, att trender var 

väldigt viktigt att undervisa om, eftersom det var dessa eleverna influerades av. Tidigare 

forskning av Holmberg (2016) och Nguyen et al. (2017) visar att ungdomar idag utsätts för 

många intryck från sociala medier och att de bilder på mat som finns där kan påverka 

kostvanorna negativt. Media hjälper också till att skapa snedvridna bilder av den ideala 

kroppen, som dessutom för vissa är omöjlig att uppnå (Almond 2011). Ett flertal respondenter 

påpekade också att en verksam lärare behövde förhålla sig till just detta kring sociala medier 

och hur det påverkar elevernas syn på hälsa, samt att eleverna behövde lära sig att förhålla sig 

kritiskt till detta. Skolan ska också bidra till att utveckla elevernas möjlighet att göra 

välgrundade beslut om sig själva (Utbildningsdepartementet 2010), till exempel i sitt val av 

kost. Vi kan inte avgöra vad som är rätt eller fel, detta är respondenternas avvägningar som har 

påverkats av deras kunskap och erfarenhet, vilket innebär att respondenterna kommer att 

undervisa på olika sätt enligt vad de själva anser som ”rätt” kunskap. Andra negativa effekter 

kunde vara att elever som hade, eller hade haft, bland annat anorexia inte borde utföra särskilt 

mycket fysisk aktivitet. Forskning visar också att personer som drabbats av ätstörningar löper 

en större risk för skelettfrakturer (Vestergaard et al. 2002). Lärare i idrott och hälsa behöver 

alltså ta hänsyn till detta. 

 

Ett intressant resultat var att samtliga respondenter hade tydliga argument för hur de skulle 

undervisa eller hade undervisat kring kosthållning och ätstörningar. Resultatet visade att 

respondenterna undervisade om kosthållning och ätstörningar i olika utsträckning. Detta 

berodde bland annat på vilken vikt de gav kunskapskrav respektive det centrala innehållet i 

kursplanen, där kunskapskraven verkade få större utrymme än det centrala innehållet. Vi anser 

att detta var en logisk argumentation, då det centrala innehållet ska användas som vägar att nå 
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kunskapskraven. Frågan är vem som ansvarar för att eleverna tar till sig den kunskap de behöver 

kring kosthållning och ätstörningar om vissa lärare väljer att inte undervisa särskilt mycket 

kring dessa områden. Andra aktörer som skulle kunna bidra med information skulle kunna vara 

sjukvården, elevhälsan, idrottsrörelsen och föräldrar. Folkhälsomyndigheten & 

Livsmedelsverket (2017) menar att bland annat Skolverket och Utbildningsdepartementet har 

sådana uppdrag. Eftersom respondenterna hade olika kunskaper och erfarenheter, kommer de 

också tolka läroplanen olika, vilket innebär att de inte kommer undervisa om samma saker eller 

på samma sätt om kosthållning och ätstörningar. Studien visar att respondenterna hade 

grundläggande kunskaper om de undersökta områdena, och de själva verkade anse att dessa var 

tillräckliga. Svårigheten ligger ju i att bedöma om de verkligen var det. Detta är inget som kan 

bedömas genom denna studie, och det kan heller inte begäras att en lärare ska kunna precis allt 

kring alla ätstörningar eller råd kring kosthållning som finns. Till exempel kan elevhälsan finnas 

som stöd för de elever som behöver utökad kunskap kring olika typer av hälsofrågor. En annan 

påverkande faktor var tid till hur mycket som undervisades om utvalda områden. Något många 

idrott- och hälsalärare har ont om, inte bara i Sverige utan även globalt (Hardman 2008).  

 

Som ett konkret svar på den andra forskningsfrågan, undervisade respondenterna om 

kosthållning och ätstörningar på olika sätt, i och med att de ibland kopplades samman och 

ibland separerades mellan olika kurser. Dock framkom inte mycket information kring 

undervisningen i idrott och hälsa 2, eftersom ingen av respondenterna undervisade i denna kurs 

vid intervjutillfället. Respondenterna hade också olika strategier för hur de involverade elever 

med ätstörningar i sina didaktiska val kring undervisningen om kosthållning och ätstörningar. 

Tidigare forskning visar att läkare använder sig av fem olika kommunikationsstilar när de talade 

om mat (Van Dillen 2006). Genom samtal kunde det utläsas att flera av respondenterna använde 

sig av holistiska, informerande och refererande kommunikationsstilar. Den holistiska 

kommunikationsstilen handlar om mat kopplat till livsstil och de två övriga kan kopplas till ett 

objektivt förhållningssätt. Forskning har också visat att det är viktigt att tänka på hur 

kosthållning talas om i skolan och enligt Pattiwatkins & Hugmeyer (2012) bör lärarna då prata 

om hälsa ur ett salutogent perspektiv. Bland respondenterna fanns en blandad bild av hur hälsa 

kunde se ut, där de både pratade om det salutogena, bland annat i form av att frambringa positiva 

känslor, och det patogena, det vill säga sjukdomsbilden som särskilt framträdde kring 

diskussioner om ätstörningar. Cogan & Ernsberger (1999) menar också att ett sätt att 

avdramatisera kroppsideal är att prata om hälsa istället för vikt. Om en elev mobbas för sin vikt 

riskerar denne också att utveckla någon form av ätstörning (Pattiwatkins & Hugmeyer 2012). 
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Den bild lärarna har av hur en kropp ska se ut och hur en god kosthållning ser ut, påverkar 

också hur de undervisar kring ämnet (Piran 2004), detta innebär att lärare i idrott och hälsa 

förmedlar både vad elever ska lära sig, och hur de bör se ut (Webb & Quennerstedt 2010).  

 

Två av respondenterna nämnde också att de diskuterade sådant som kan tolkas som egna 

värderingar med sina elever. Detta förflyttar också respondenten från det objektiva 

förhållningssätt, som många respondenter menade var det ”rätta” sättet att undervisa, till det 

subjektiva förhållningssättet av eget tyckande, dock i mindre utsträckning. Detta var ett 

intressant resultat eftersom samtliga respondenter uttryckte att de ville vara objektiva och hålla 

sig till fakta, samtidigt som deras egna värderingar kunde speglas i undervisningen. Det går att 

diskutera det faktum att skolan ska uppmärksamma livsstils- och hälsofrågor (Skolverket 

2011c), där trender skulle kunna ingå. Trots detta valde vissa respondenter att inte tala om 

trender i sin undervisning. Utifrån resultaten visas inte vilken syn på hälsa respondenterna hade, 

och den kan skilja sig från det perspektiv som använts i denna studie, där hälsa innefattar fysiska 

och psykiska, såväl som sociala aspekter. En förändring av matvanor under de senaste åren har 

skett i förhållande till sociala normer (Folkmyndigheten 2016), och Livsmedelsverket (2018a) 

menar att vi lever i ett samhälle där vi i många sammanhang uppmuntras till att äta och dricka, 

vilket innebär att sociala aspekter påverkar vår kosthållning. Därför kan det vara nödvändigt att 

reflektera över undervisningen kring trender och hur denna bör se ut. 

 

Som nämnt i resultatet behövde lärarrollen inte bara innebära den roll respondenten hade när 

denne undervisade, utan kunde också handla om mentorskap, vilket kan kopplas till det 

fostransuppdrag skolan har. Piran (2004) menar att lärare i samtliga ämnen kan hjälpa till att 

förebygga ätstörningar i sitt dagliga möte med elever. Enligt Skolverket (2011c) har läraren 

också ett ansvar att bidra med kunskaper om en sund hälsa och livsstil. Ett flertal respondenter 

nämnde att områdena kosthållning och ätstörningar kunde frambringa känslor hos eleverna och 

att det var viktigt att överväga vad en lärare bör diskutera med sina elever. Elever med 

ätstörningar hade uttryckt att de upplevde en lättnad när respondenten undervisade om detta 

eftersom det skapade förståelse hos deras klasskamrater. Mörkertalet för hur många som har 

någon form av ätstörning är stort (Mohler-Kuo et al 2016), vilket innebär att en lärare sällan 

kan veta om någon elev i dennes klassrum har någon form av ätstörning eller inte. Dock har 

minst 3 procent av unga kvinnor i Sverige någon form av ätstörning (Schäfer & Faskunger 

2006: 79). Personer med högt BMI, som är missnöjda med sina kroppar eller har blivit retade 

för sina kroppar ligger särskilt i riskzonen för att utveckla en ätstörning (Schäfer & Faskunger 
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2006). En annan riskgrupp för att utveckla ätstörningar är ungdomar som utövar någon form av 

elitidrott (Sungot-Borgen & Torstveit 2006). Lärare vet inte alltid vad eleverna gör på sin fritid, 

men det kan vara en hjälp i det förebyggande arbetet att ta reda på detta. Viktigt att veta är 

också att personer med ätstörningar har svårare med känsloreglering (Weinbach 2017) och 

därför kan denna punkt vara extra viktig att reflektera kring i sin undervisning. Mat och känslor 

är dessutom nära sammankopplat där maten kan användas motverkande mot oro och stress samt 

bidra till njutning (Von Essen 2015). Det var även en av respondenterna som nämnde just denna 

njutning kring mat, men också det dåliga samvete den kan frambringa. Detta skulle även kunna 

kopplas till psykisk och social hälsa. 

 

9.2.3 Studiens mening 

Resultatet kan inte berätta för oss vilket samarbete som skedde mellan skolor, trots att detta 

tillhörde en av våra intervjufrågor. Trots detta besvarades forskningsfrågorna med hjälp av det 

insamlande materialet. Den teori som använts i denna studie vid analys av resultaten hjälpte till 

att svara på forskningsfrågorna och gav resultaten mening. Trots att teorin inte är specifikt 

utformad för idrott och hälsa fanns många tydliga kopplingar. Resultatet på frågeställning 1 är 

viktigt eftersom det ger oss en djupare förståelse för hur olika lärare tolkar samma läroplan och 

för att förklara resultatet på frågeställning 2. Det är alltså en tydlig röd tråd dem emellan. 

Resultatet av frågeställning 2 är viktigt eftersom ungdomar är öppna för förändringar gällande 

matvanor (Parinder 2012), och därför är undervisning om kosthållning och ätstörningar viktigt 

i gymnasiet. Det är också genom framtidens generationer som nya beteendemönster kan 

utvecklas (Utbildningsdepartementet 2010) och dessa generationer är skolan delvis ansvarig 

för. 

 

Ett flertal respondenter nämnde att de inför vårt besök hade, eller efter vårt besök skulle, 

diskutera kosthållning och ätstörningar, samt denna studie generellt. Denna studie har alltså 

bidragit till diskussion kollegor emellan på de skolor som besökts, vilket vi ser som något 

positivt, eftersom detta var ett av målen med denna studie. Ett av studiens syfte var dessutom 

att bidra till utveckling av lärares kompetenser och denna diskussion kan förhoppningsvis vara 

ett frö till fortsatt utveckling. 
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9.3 Vidare forskning 

Vårt första förslag till vidare forskning är en liknande, men mer omfattande studie än denna, 

som kan generaliseras över en hel population, det vill säga idrottslärarna. Våra resultat säger 

inte särskilt mycket om undervisningen i idrott och hälsa 2, och med en större 

undersökningsgrupp hade lärare som i det dåvarande läget arbetar med denna kurs kunnat 

inkluderas. En sådan studie skulle kunna inledas kvantitativt, för att sedan övergå till en djupare 

kvalitativ del. Ett annat förslag är att forska vidare om samarbetet skolor emellan, kopplat till 

undervisning, eftersom vi genom denna studie inte fick särskilt mycket information om just 

denna form av samarbete. Slutligen vill vi föreslå en undersökning kring den mottagna 

läroplanen kopplat till kosthållning och ätstörningar, som kan påvisa hur eleverna uppfattar den 

information läraren vill förmedla. Detta för att denna undersökning endast involverade lärarens 

perspektiv, och då hade det varit intressant att göra en liknande undersökning kring elevernas 

perspektiv som kan bygga vidare på denna studie, där läsaren får kunskaper om allt från lärarens 

erfarenheter till elevernas kunskaper och hur dessa känsliga ämnen skulle kunna bedömas. 

 

9.4 Slutsats 

Den övergripande slutsatsen var att respondenterna hade olika kunskaper och erfarenheter, och 

att de med dessa som grund valde att undervisa på olika sätt om kosthållning och ätstörningar. 

Resultat, analys och diskussion mynnar ut i följande mer detaljerade slutsatser: 

• Respondenternas kunskaper om kosthållning och ätstörningar kom från lärarutbildningen, 

lärarlyftet, influerande faktorer, kollegiala samtal, samt olika källor som användes för egen 

kompetensutveckling och eventuellt andra undervisningsämnen. 

• Källkritik var ett viktigt verktyg för kompetensutveckling på egen hand, vilket var den 

största kunskapskällan. Källkritik var även ett viktigt verktyg att föra vidare till eleverna 

för att de skulle lära sig värdera information. 

• Respondenternas erfarenheter kunde komma från olika situationer i och utanför 

undervisningen. 

• Respondenternas olika kunskaper och erfarenheter påverkade på vilket sätt de utformade 

sin undervisning. 

• Kosthållning och ätstörningar undervisades ibland om tillsammans och ibland som skilda 

områden, och i olika kurser. Trots att ätstörningar inte uttalat tillhör idrott och hälsa 1, valde 

några respondenter att undervisa om det i denna kurs. 
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• Kunskapskraven gavs ibland större utrymme än de berörda centrala innehållen. 

• Vid ämnesövergripande arbete delades undervisningen upp främst praktiskt och 

elevcentrerat i idrott och hälsa, samt teoretisk och lärarlett i andra ämnen. 

Ämnesövergripande arbete var dessutom vanligare att utföra med sig själv än andra. 

• Kosthållning och ätstörningar kopplades gärna till hälsa och livsstil. 

• Kosthållning och ätstörningar kommunicerades på olika sätt, men främst ur ett objektivt 

perspektiv. Det var dessutom av stor vikt var att undervisningen skulle frambringa positiva 

känslor. 

• Undervisningen kunde påverkas av ekonomiska ramar, den specifika elevgruppen och 

framförallt tidsramar.  
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10. Sammanfattning 

Vi saknar undervisning kring kosthållning och ätstörningar i vår lärarutbildning, och målet var att 

genom denna studie utöka vår kunskap. Vårt syfte konkretiseras med följande frågor: ”Varifrån 

kommer de kunskaper och erfarenheter lärarna har för att bedriva undervisning om kosthållning och 

ätstörningar i ämnet idrott och hälsa 1 respektive 2?” och ”På vilket sätt undervisar läraren om 

kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa 1 respektive 2?”. Hypotesen var att fler lärare skulle 

sakna kunskaper om kosthållning och ätstörningar. 

 

Kost är komplext och nära kopplat till livsstil. Kosten är både en biologisk och social faktor. 

Sjukdomar kopplade till kost är exempelvis olika ätstörningar. Samhällsaktörer, såsom 

Riksidrottsförbundet, har ett ansvar att motverka dessa. Dessutom har gymnasieskolan har ett ansvar 

att uppmärksamma frågor kring livsstil och hälsa. Kosthållning är ett centralt innehåll i idrott och 

hälsa 1 och ätstörningar är ett centralt innehåll i idrott och hälsa 2. En forskningsrapport visar hur 

ohälsosamma bilder på mat i sociala medier kan påverka ungdomars kostvanor negativt (Nguyen et 

al. 2017). Dessa ungdomar spenderar mycket tid i skolan (Weare 2015) och en viktig uppgift är att 

skapa bättre matvanor för eleverna (CDC 2018). Samtliga lärare i skolan kan bidra till att förebygga 

ätstörningar (Piran 2004). Att kunna analysera sin livsstil är en av de viktigaste förmågorna inom kost 

(Ormshaw, Kokko, Villberg & Kannas 2016). Pattiwatkins & Hugmeyer (2012) menar att ett 

salutogent perspektiv på hälsa är att föredra.  

 

Studiens teoretiska perspektiv omfattar den resultatorienterade läroplanen, ramfaktorteorin och till 

största del läroplansteorin. Dagens läroplan formuleras bland annat av rådande utbildningspolitik. 

Läroplanen ska därefter transformeras, det vill säga tolkas, och appliceras på undervisningen. 

Innehållet i läroplanen påverkas bland annat av ämnets egna traditioner. Sista steget i läroplansteorin 

handlar om realisering, det vill säga hur lektionerna tar form, vilket innefattar både kommunikationen 

och lektionens aktiviteter. Det teoretiska ramverket hjälpte oss att analysera resultatet. 

 

Studien byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet var målstyrt och totalt ställde fem 

personer upp på intervju. Villkor för intervjun framfördes innan den startade. Intervjun bygger på en 

intervjuguide som är utformad efter våra forskningsfrågor. Bearbetning av datan bygger på 

transkriberingar av intervjuerna och därefter analys i olika steg, tillsammans med vårt teoretiska 

ramverk. Trovärdighet och äkthet var valda begrepp för kvalitetssäkring. Våra forskningsetiska ramar 
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utgick från Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav samt reflektion kring forskarens egen roll i 

studien. Fokus har varit på undervisning i ämnet idrott och hälsa på gymnasieskolan. 

 

Resultatet visar att respondenternas kunskaper och erfarenheter hade olika ursprung, exempelvis 

lärarutbildning, influerade faktorer och egen kompetensutveckling. Vissa ansåg att lärarutbildningen 

gav tillräckligt med inledande kunskaper, medan andra ansåg motsatsen. Samtliga respondenter hade 

flera års yrkeserfarenhet, men ville ändå kompetensutveckla sig själva. Yrkeserfarenheten kunde 

bland annat handla om att de haft elever med ätstörningar. Det sätt undervisningen bedrevs på skilde 

sig mellan respondenterna. Kunskapskrav fick ofta större utrymme än centralt innehåll, och 

kosthållning och ätstörningar undervisades om i olika utsträckning. De behandlades ibland 

sammanslaget, kopplat till livsstil, i första kursen, och ibland uppdelat i första kursen eller mellan 

kurserna. Ämnesövergripande arbete kring dessa områden var vanligt, särskilt om detta kunde ske i 

ett ämne respondenten själv undervisade i. Vid detta arbete lades ofta de praktiska delarna i idrott och 

hälsa, och de teoretiska delarna i övriga ämnen. Samtliga respondenter lade vikt vid att hålla sig till 

fakta i sin undervisning, däremot var det viktigt att den frambringade positiva känslor. 

 

Enligt läroplansteorin skapas vår världsbild av vad andra har premierat som lärostoff. Därför kommer 

respondenternas kunskaper och erfarenheter från olika utbildningar i förlängningen påverka hur de 

tolkar läroplanen. Förutom utbildningen fick respondenterna kunskapsmässig inspiration från olika 

influenser, vilket kan ses som ett sätt att kompetensutveckla sig på egen hand. Detta är en ramfaktor 

som påverkas av lärarens egna kompetenskrav. Uppdelningen av teori och praktik vid det 

ämnesövergripande arbetet, skulle kunna härledas till ämnets praktiska traditioner, och påverkas av 

respondentens tolkning av läroplanen. Tid var en av de mest betydande ramfaktorerna, eftersom den 

påverkade i vilken utsträckning olika innehåll undervisades om. Respondenterna hade olika argument 

för om trender skulle behandlas eller inte, då vissa elever hade missförstått den information 

respondenten försökt framföra, vilket kan kopplas till den mottagna läroplanen. Det finns en tydlig 

koppling mellan våra forskningsfrågor och vårt teoretiska ramverk, eftersom lärares kunskaper och 

erfarenheter sedan påverkar deras sätt att undervisa. 

 

Metoden fungerade kopplat till studiens syfte och ett mättat resultat uppnåddes. Samtliga 

respondenter var intresserade av ämnet, vilket skulle kunna påverka resultatet. För att minska risken 

för misstolkningar, närvarade båda vid samtliga intervjutillfällen. Reflektion har förts kring balansen 

mellan att ställa följdfrågor kontra ledande frågor. Under studiens gång har inga etiska problem 

uppstått.  
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Positivt var att studiens hypotes motbevisades, eftersom samtliga respondenter hade goda kunskaper 

om kosthållning och ätstörningar. Kunskaperna kom dock främst från egen kompetensutveckling, 

men om denna har skett på vetenskaplig grund, kan inte avgöras. Studien kan inte berätta om de 

kunskaper respondenterna använde sig av kom från andra ämnen eftersom detta inte efterfrågats. CDC 

(2018) förespråkar skolans ansvar för elevers matvanor. Därför är kosthållning och ätstörningar 

passande för ämnesövergripande arbete. Genom denna studie ses heller inte hur mycket teori 

respektive praktik som undervisas i olika områden i idrott och hälsa. Överraskande var att ätstörningar 

behandlades i idrott och hälsa 1, trots att det tillhör centrala innehåll i idrott och hälsa 2. Valet att inte 

undervisa om trender handlade inte om okunskap, utan om negativa erfarenheter av detta. Samtliga 

respondenter hade rimliga förklaringar till deras sätt att undervisa. Pattiwatkins & Hugmeyer (2012) 

menar att lärare bör utgå från ett salutogent perspektiv på hälsa i sin undervisning, vilket ett flertal 

respondenter gjorde då de ville att deras undervisning skulle bidra till positiva upplevelser. 

Lärarrollen innefattar även mentorskap och samtal med elever. Alla lärare har möjlighet att bidra till 

förebyggandet av ätstörningar (Piran 2004). Vi upplever att studien har bidragit till diskussion av 

berörda områden kollegor emellan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Villkor för intervjun: 

o Studiens omfattning. 

o Studiens syfte. 

o Intervjuns tidsomfattning är ca 30 min. 

o Intervjun kommer att spelas in och därefter raderas vid godkänd kurs. 

o Samtal efter intervju kan vid relevans inkluderas i studien.  

o Deltagandet är frivilligt, avhopp kan ske när som helst. 

o Respondenten väljer vilka frågor hen ska svara på. 

o Informationen används endast för forskningsändamålet. 

o Informationen är konfidentiell och respondenterna kommer få en kod. 

o Om vi behöver förtydliganden, finns en möjlighet till att ta kontakt igen. 

o Respondenten kommer ges möjlighet att läsa den färdiga rapporten. 

1. Känns detta okej för dig? Samtycker du till ovanstående? 

 

Inledande frågor: 

1. Undervisar du i flera ämnen? Vilka? 

2. Undervisar du i både idrott och hälsa 1 och 2? 

3. Var gick du din lärarutbildning? 

4. Vilket år tog du examen? 

5. Vad tänker du på när du hör ordet kosthållning 

6. Vad tänker du på när du hör ordet ätstörning? 
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Frågeställning 1:  

”Varifrån kommer de kunskaper och erfarenheter lärarna har för att bedriva undervisning 

om kosthållning och ätstörningar i ämnet idrott och hälsa 1 respektive 2?” 

 

1. Varifrån har du fått den kunskap du använder dig av i undervisningen?  

Lärarutbildning, kurser, egenstudier etc? 

2. Känner du dig påläst inom kosthållning och ätstörning just nu? 

3. Önskar du att du hade fått en bättre kunskapsbas att stå på?  

4. Upplever du att det finns ett behov av kompetensutveckling inom kosthållning och 

ätstörningar?  

5. Om det fanns möjlighet, hade du velat vidareutbilda dig? 

6. Vilken form av material använder du för att undervisa om kosthållning respektive 

ätstörningar? Böcker, hemsidor, ungdomsmottagningen, frivilliga 

organisationer/föreningar etc? 

7. Har du några samtal med andra lärare på din skola eller andra skolor gällande 

kosthållning och ätstörning? 

 

Frågeställning 2: 

“På vilket sätt undervisar läraren om kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa 1 

respektive 2?” 

 

1. Undervisar du om kosthållning och ätstörningar?  

Centralt innehåll idrott och hälsa 1: ”Kosthållning, droger och dopingpreparats 

betydelse för hälsa och prestation” (Skolverket 2011a: 85).  

Centralt innehåll idrott och hälsa 2: ”Olika kroppsideals påverkan på människor, till 

exempel ätstörningar och doping” (Skolverket 2011b). 

2. I vilken kurs tar du upp dessa två innehåll? Idrott och hälsa 1, 2 eller i båda?  

3. Undervisar du specifikt om kosthållning och ätstörningar var för sig, eller tillsammans 

med andra områden i idrott och hälsa? 

4. Arbetar du ämnesövergripande med andra ämnen i skolan exempelvis biologi?  
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5. Hur bedrivs undervisningen i dessa områden? Vilket lektionsinnehåll och uppgifter 

finns? 

6. a) Hur ser dina didaktiska val ut gällande undervisningen i detta? 

b) Svårigheter till exempel om en elev är sjuk i en ätstörning? Möjligheter? 

 

Avslutande frågor:  

1. Är det något annat du vill tillägga eller kommentera innan vi avslutar intervjun? 

2. Är detta något du kommer prata vidare med dina kollegor om? 

  



 

77 
 

Bilaga 2: Missivbrev 

 

BREV TILL LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA 1 RESPEKTIVE 2 

Hej!   

Vi är två idrottslärarstudenter ifrån Linnéuniversitetet i Kalmar som nu skriver vår avslutande 

uppsats. Vi är intresserade av att veta mer om undervisning gällande kosthållning och 

ätstörning och varifrån läraren har fått sin kunskap om dessa områden. För att få svar på våra 

forskningsfrågor är vår metod kvalitativ och grundas i enskilda intervjuer som spelas in.  

Vi hoppas kunna ge svar på följande frågor: 

1. Varifrån kommer de kunskaper och erfarenheter lärarna har för att bedriva undervisning 

om kosthållning och ätstörningar i ämnet idrott och hälsa 1 respektive 2? 

2. På vilket sätt undervisar läraren om kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa 1 

respektive 2? 

Vi söker dig som har en examen från tidigast 2016, är legitimerad och arbetar på en 

gymnasieskola i idrott och hälsa 1 eller 2. Vi ser helst att du kan intervjuas någonstans i 

Kalmar Län. De enskilda intervjuerna kommer behöva genomföras under november 2018. 

Studien kommer följa de fyra etiska huvudkraven från Vetenskapsrådet. I denna studie 

kommer du att vara anonym. 

 

Vi vill skapa intressanta samtal för båda parter och vi hoppas att forskningen kan bidra till att 

utveckla undervisningen i idrott och hälsa.   

 

Vill du veta mer och kanske delta? Hör av dig! 

 

Med vänlig hälsning 

Louise Martinsson  Sofia Fransson 

lm222ht@student.lnu.se  sf222iu@student.lnu.se  

 
 
 

 

 

mailto:lm222ht@student.lnu.se
mailto:sf222iu@student.lnu.se
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Bilaga 3: Transkriberingsnyckel 

 

Inspirerad av Kvale & Brinkmann (2014: 221–223). 

 

Transkriberingsnyckel för utskrift 

RES1/2/3 Respondenten, nummerkod 

* Censurering 

(.) Kort paus 

(…) Längre paus 

UND1/UND2 Undersökare, bokstavskod 

[skratt] Ljud, gester 

Kosthållning Betoning 

ÄTSTÖRNINGAR Versaler betyder hög ljudvolym 

//raderat// Irrelevant innehåll som raderats 

< > Otydligt ord som utesluts 
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Bilaga 4: Exempel från transkribering 

 

R 

A 

D 

TALAR

E 
INNEHÅLL NOTIS KATEGORI 

1. UND1 Villkor för intervjun läses upp ”känns det okej? 
  

2. RES1 Absolut 
  

3. UND2 Jag börjar med lite såhär korta småfrågor   

4. RES1 Mmm   

5. UND2 Då undrar vi först om du undervisar, eh, vilka ämnen du undervisar i?   

6. RES1 Eh ja just nu undervisar jag i idrott, naturkunskap, massage, ja det är de 

ämnena vi har just nu. I min behörighet, jag e ju utbildad idrotts och 

biologilärare från början, sen har jag vidareutbildat mig i naturkunskap med 

då 

Idrott, nk, massage, 

behörig även biologi 

UNDERVISAD
E ÄMNE 

7. UND2 Okej, var det längesedan < >?   

8. RES1 Eh den, eh lärarlyftet gjorde jag för, vad kan det bli? Två år sedan. Lärarlyftet två år 

sedan 

KOMPETENSU

TVECKLING 

9. UND2 Okej, ja. Men du sa idrott och hälsa just nu. Är det både ett och två?   

10. RES1 Nej, bara ett Idrott och hälsa 1 KURS 

11. UND2 Bara ett. Mm. Vi undrar lite var du gick din lärarutbildning någonstans   

12. RES1 Eh, jag gick ju min lärarutbildning här på Linnéuniversitetet. Em första 

lärarutbildningen om man ska säga så. Men när jag vidareutbildade mig med 

naturkunskapen så var det med det här lärarlyftet och då är det en central 

upphandling så då var det i Kristianstad. Nu tror jag att det fortfarande är i 

Kristianstad, men det var under ett års tid då samtidigt som jag arbetade. 

Linnéuniversitetet 

Kalmar 

STUDIEORT 

13. UND2 Eh men den första utbildningen då till idrott och hälsa när var examen då du 

tog då? 

  

14. RES1 Jag tog ju examen januari 2013 gjorde jag Examen 2013 EXAMENSÅR 

15. UND2 2013. Jamen jättebra, ehm och vi tänkte börja då själva ämnena här då, 

väldigt öppna frågor till att börja med 

  

16. RES1 Mm.   

17. UND2 Vi tänkte höra vad du tänker på när du hör ordet kosthållning. Vad det är för 

bilder och tankar som kommer upp. 

  

18. RES1 Ja men mina bilder av kost och så. Det är ju att kosthållning är ganska 

problematiskt idag. Det förekommer i media med olika dieter, många quick 

fixes och liksom mycket, mycket som pumpas till eleverna och till människor 

i allmänhet, till mig med liksom med olika typer av kosthållning, olika 

rekommendationer, olika sätt att förhålla sig till. Och det är ju lite av en 

djungel liksom (.) med ehm ja vad som är vetenskapligt belagt och vad som 

är självbeprövat men ändå har slagit igenom i media. 

Problematiskt. 

Media. 

Dieter, quickfixes. 

Dagliga intryck 

Djungel 

Vetenskapligt eller 

självbeprövat. 

INFLUENSER, 

DIETER, 

VETENSKAP 

19. UND2 Ja, och från vilka håll känner du att du också får input av dom här med 

trender eller så vidare 
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Bilaga 5: Tematisering 

 

Kategorier frågeställning 1 
Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 
Dieter Dieter Examensår Examensår Examensår 
Diversifiering Examensår Kollegiala samtal Influenser Influenser 
Examensår Influenser Kompetensutveckling Kollegiala samtal Kollegiala samtal 
Influenser Kollegiala samtal Kroppsideal Kompetensutveckling Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling Kompetensutveckling Kurs Kroppsideal Kroppsideal 
Kroppsideal Kroppsideal Lärarutbildning. Lärarutbildning Kurs 
Kurs Kurs Problematik Sjukdomar Lärarutbildning 
Rörelsekultur Lärarutbildning Studieort Studieort Problematik 
Studieort Problematik Undervisade ämnen Undervisade ämnen Rörelsekultur 
Undervisade ämnen. Studieort Vetenskap Vetenskap Sjukdomar 
Vetenskap Undervisade ämnen Studieort 
Yrkeserfarenhet Vetenskap Undervisande ämnen 

Yrkeserfarenhet Vetenskap 
Yrkeserfarenhet 

Kategorier frågeställning 2 
Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 
Ekonomiska ramar Känslor Känslor Praktik Ekonomiska ramar 
Föreläsare Lärarroll Läroplan Struktur Föreläsare 
Källkritik Läroplan Praktik Teori  Källkritik 
Läroplan Praktik Svårigheter Vetenskap Känslor 
Möjligheter Svårigheter Struktur Ämnesövergripande Lärarroll  
Praktik Struktur Teori. Möjligheter 
Struktur Teori Tidsramar Praktik  
Svårigheter Verktyg Ämnesövergripande Struktur 
Teori. Vetenskap Svårigheter 
Tidsramar Värdering Teori  
Verktyg Ämnesövergripande Tidsramar 
Vetenskap Värdering 
Värdering Ämnesövergripande 
Ämnesövergripnade 

Teman frågeställning 1 Teman frågeställning 2 
UNIVERSITETSUTBILDNING DIDAKTISKA VAL 
Examensår, Studieort,  Läroplan,  Struktur, Möjligheter, Vetenskap,  
Lärarutbildning, Undervisade ämnen Verktyg, Värdering, Ämnesövergripande 
UTÖKAD KUNSKAP PÅVERKANDE FAKTORER 
Influenser, Kompetensutveckling, Tidsramar, Ekonomiska ramar, 
Vetenskap, Yrkeserfarenhet, Kurs  Föreläsare, Svårigheter 
KOLLEGIAL SAMVERKAN UNDERVISNINGSSITUATIONEN 
Kollegiala samtal  Teori, Praktik, Källkritik, Lärarroll, Känslor 
SOCIALA NORMER 
Kroppsideal, Dieter, Diversifiering,  
Rörelsekultur, Problematik, Sjukdomar 


