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Abstract 

Syftet med studien är att utifrån en kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer av 

gymnasielärare, undersöka hur kostundervisning bedrivs i kursen idrott och hälsa 1. I 

kursplanens centrala innehåll kan det utläsas att eleverna skall få kunskap om kosthållningens 

betydelse för hälsa och prestation. Det är därför av intresse att se hur lärare transformerar 

styrdokumenten. Vidare undersöks även hur undervisningen bedöms och betygssätts. 

Resultatet analyseras sedan mot läroplansteori och Wiliams nyckelstrategi för att tydliggöra 

informanternas svar. Resultatet visar att informanterna anser att kostundervisning är ett viktigt 

moment, men att det inte bör plockas ur sitt sammanhang utan skall ses som en del i en helhet. 

Detta speglar även bedömningen, vilken oftast integreras med andra moment exempelvis 

träningslära och hälsa. Informanterna menar att detta är ett nytt arbetssätt och således en 

effekt av de nya styrdokumenten. Samtliga informanter beskriver att feedback är viktigt i 

utvecklingssyfte. Det kan skönjas två grupper beträffande hur informanterna väljer att arbeta 

med sitt lektionsinnehåll. En grupp tar ansats ur framtida yrkesliv och den andra ur idrotts- 

och fritidsaktiviteter. Informanterna omtalar tiden som en begränsande faktor för sin 

kostundervisning och uppger att det endast är en av många områden i kursen idrott och hälsa 

1.  
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 Abstract 

Based on a qualitative method, with semi-structured interviews of upper secondary school 

teachers, the study intends to investigate how nutrition education is carried out in the course 

Physical education and health 1. In the curriculum, it can be inferred that the students will 

gain knowledge about nutrition’s importance for health and performance. It is therefore of 

interest to see how the teacher transforms the curriculum. Furthermore the study also 

investigates how teaching is assessed and graded. The results are then analysed to curriculum 

theory and the five key strategies to clarify informants' responses. The result shows that the 

informants think that nutrition education play an important roll in the educations, but it should 

not be picked out of it´s context but rather be seen as part of a totality. This also reflects the 

assessment, which is often integrated with other curriculum components such as training 

theory and health education. All informants describe that feedback is essential for 

development purposes. The informants believe that this is a new approach and an effect of the 

new curriculum. It can be discerned two groups regarding how informants choose to work 

with their lesson content. One group will approach it from the students future work and the 

other from sports and recreational activities. The informants describe that time is a limiting 

factor in their nutrition education and state that it is only one of many curriculum components 

in the course Physical education and health 1. 
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1. INLEDNING 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar hur människan mår. Förutom arbete, stress, 

relationer och gener är kostvanor en viktig komponent (Wilhelmsson 1997). Nilsson (2003) 

menar att det finns en oroande trend bland barn och unga med ett ökat stillasittande, 

oregelbundna måltidsmönster samt högt intag av läsk och godis innehållande mycket kalorier. 

Elever har möjlighet att äta skollunch men för många ungdomar ersätter dessa måltider med 

snabbmat (Samuelsson & Sjödén 1993).  

 

Maten är en grundstomme för en sund hälsa och ett friskare liv, framförallt krävs det för en 

god utveckling i barn- och ungdomsåren (Statens folkhälsoinstitut 2011a; Wilhelmsson 1997; 

Wuest & Bucher 2008). Näringsforskare har funnit ämnen i kosten som kan förebygga och 

framkalla sjukdomar som till exempel diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Av en 

svensk familjs matkostnad går 40 procent till utrymmesvaror som till exempel godis, glass 

och alkohol (Andersson 2009). Enligt en studie av Amcoff m.fl. (2012) är 57 procent av 

männen i Sverige överviktiga1 varav 13 procent av dem har svår övervikt. För kvinnorna är 

siffrorna 42 procent respektive 14 procent. Även bland barn och ungdomar finns en 

överviktsproblematik. En studie visar att så många som vart femte barn är överviktig (Marcus 

m.fl 2009). Det finns även en problematik med undervikt, framförallt är det vanligt bland 

kvinnor i åldersgruppen 16 till 29 år där nio procent år 2008 klassades som underviktiga2 

(Statens folkhälsoinstitut 2011a). 

 

Skolan har ett viktigt uppdrag att förmedla kunskap om goda kostvanor samt att försöka få 

eleverna att se dessa värderingar på ett mer nyanserat sätt (Rosén 2004; Statens 

folkhälsoinstitut 2011b). Utifrån denna problematik är syftet med studien att undersöka hur 

kostundervisning bedrivs och betygsätts i kursen idrott och hälsa 1. 

 

 

 
 

 

 

 ______________________  
1 Med överviktig menas ett BMI över 25 kg/m2(Amcoff m.fl. 2012)  
2 Med underviktig menas ett BMI under 18,5 kg/m2 (Amcoff m.fl. 2012) 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka lärares syn och tolkning av styrdokumenten samt hur 

denna speglar kostundervisningen i kursen idrott och hälsa 1. Vi har också för avsikt att 

undersöka hur elevernas kunskaper om kost bedöms. 

 

Frågeställningar 

 

• Hur är lärarnas syn och tolkning av ämnet kost i styrdokumenten? 

• Hur undervisar lärare i idrott och hälsa i kost?  

• Hur sker bedömning i kostundervisningen? 
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I bakgrunden presenteras föregående och rådande styrdokument samt tidigare forskning inom 

ämnet idrott och hälsa. Det kommer dessutom ges en beskrivning av bedömning. Den 

forskning som är publicerad före år 2011 är utifrån de tidigare styrdokumenten Lpf94 med 

tillhörande kursplaner.  

 
3.1 Tidigare styrdokument 
Förändring av en läroplan är en komplex och komplicerad process. Lärarna väljer, trots 

tilltron till läroplanen, att förlita sig på tradition och rutin (Handall & Herrington 2003). 

Eftersom Lpf94, enligt Handall & Herrington 2003, eventuellt speglar undervisningen 

kommer det ges en kort presentation av denna. 

 

Skolan ansvarar för att alla elever efter genomförd gymnasieutbildning skall ha kunskaper om 

vilka förutsättningar som råder för att främja en god hälsa (Skolverket 2006). 

 
Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge 

gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. 

           (Skolverket 2006 s.5) 

 

Ämnet idrott och hälsa skulle under den tidigare kursplanen verka för att utbildningen skall 

utveckla elevens fysiska förmåga samt ge kunskaper om hur livsstilen påverkar den egna 

hälsan. 

 
Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få 

förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. 

Ämnet syftar dessutom till fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar 

och hur olika faktorer kan påverka det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet.    

                        (Statens Skolverk 2000 s.79) 

 

Idrott och hälsa bygger på ett hälsoperspektiv vilket skall innefatta såväl fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Ämnet skall stimulera viljan att fördjupa sina kunskaper kring vad som 

främjar hälsa och skapa förståelse för sambandet mellan hälsa, livsstil och livskvalitet. 

Kursplanen beskriver även att kost skall ingå i undervisningen och att eleverna behöver 
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kunskap i ämnet för att bli godkända i kursen. För högre betyg krävs att eleven diskuterar 

sambandet mellan livsstil, livsmiljö och hälsa (Statens skolverk 2000). 

 

3.2 Skolans värdegrund, uppgifter, mål och riktlinjer 
År 2011 trädde nya läroplaner i kraft för både grundskolan (Lgr11) och gymnasieskolan 

(Gy11). Utbildningen skall bygga på de kunskaper och färdigheter eleven erhållit i 

grundskolan eller annan likvärdig utbildning (SFS 2010:800). Den skall utformas efter 

elevens särskilda förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket 2011a). 

 

Gymnasieskolans uppdrag är att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skapa 

möjlighet för eleven att tillskriva sig samt utveckla kunskap. Gymnasieskolan skall ge 

förutsättning för regelbunden fysisk aktivitet samt belysa hälso-, livsstils- och 

konsumentfrågor (Skolverket 2011a). I läroplanen står det att skolan skall verka för att varje 

elev skall ha ”kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa” (Skolverket 2011a s.9). 

Eleven skall lära sig att kritiskt granska fakta och se konsekvenserna av sina val. För att 

möjliggöra detta skall läraren verka för en balans mellan teoretisk och praktisk undervisning 

(Skolverket 2011a).  

 

3.3 Idrott och hälsa 
I ämnesplanen för idrott och hälsa beskrivs att undervisningen skall ge kunskaper och 

färdigheter i hur livsstilen påverkar hälsan och på så vis ge medel för eleven att främja sin 

egen hälsa. Undervisningen skall skapa intresse för att delta i samhällets hälsoarbete 

(Skolverket 2011a). Ämnet idrott och hälsa skall även verka för att medvetandegöra och 

motverka stereotypa könsroller samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal (Skolverket 

2011a). 

 

I det centrala innehållet för kursen idrott och hälsa 1 kan utläsas att kursen ska behandla: 

 
• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa 

•  Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation 

         (Skolverket 2011a s. 84).  
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I kunskapskraven för Idrott och hälsa 1 står beskrivet att efter avslutad kurs skall eleven 

kunna: 

 
• Beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, 

friluftsliv och samhället i övrigt  

     (Skolverket 2011a s. 85) 

 

3.4 Bedömning och betygssättning 
Larsson och Meckbach (2012) skriver att bedömningen har förändrats sedan Lpf94. Även om 

de fyra F:en fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet omtalas i läroplanen har de 

utvecklats. I Lpf 94 efterfrågades en djupare förståelse och analytisk förmåga endast vid de 

högre betygen. I Gy11 behandlas alla fyra F:en vid samtliga betygsnivåer dock i olika hög 

grad (Larson & Meckbach 2012). Dessa kunskapsformer förutsätter ett samspel och skall inte 

ensidigt behandla respektive kunskap (Skolverket 2011a). Till skillnad mot Lpf94 krävs i 

Gy11 att samtliga kriterier i varje betygssteg uppnåtts. Om en elev siktar på betyget A 

behöver denne uppnå samtliga kriterier för E, C och A. Uppnås E och C men endast delvis A 

blir betyget B. Kriterierna B och D fungerar således som en kunskapsutveckling mot nästa 

steg, utan formulerade kunskapskrav (Larsson & Meckbach. 2012).  
 

Vid införande av Gy11 introducerades begreppet centralt innehåll. Där tillhandahålls lärarna 

det innehåll de ska arbeta efter. Läraren har i uppdrag att följa det centrala innehållet, däremot 

är det fritt för läraren att välja metod (Lindström m.fl. 2011). Hur eleverna skall bedömas är 

fortfarande otydligt enligt lärarkåren. För att göra en bedömning av en elev bör läraren själv 

veta syftet med bedömningen. Det finns två olika inriktningar inom bedömning, formativ oh 

summativ. Summativ bedömning avser att kontrollera vad eleverna lärt sig efter avslutat 

arbetsområde. Om momentet istället avser att befrämja lärande under processen används 

istället en formativ bedömning (Lindström m.fl. 2011). 
 

Undervisningen skall vara likvärdig i hela Sverige, däremot behöver den inte bedrivas på 

samma sätt överallt (Skolverket 2011a). Gy11 var en efterlängtad reform eftersom 

kursplanerna i Lpf94 ansågs vara för allmängiltiga och oprecisa vilket kunde leda till 

olikheter i hur undervisningen bedrevs och bedömdes (Skolverket 2012; Morawski 2010).  
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Problemet var att läroplanens och kursplanernas mål var för allmänt hållna. 

Sannolikheten var därför stor att landets lärare producerade olika lokala tolkningar 

om innehåll och bedömningskriterier vilket hotade den nationella likvärdigheten.

               (Morawski 2010 s.219) 

 

År 2011 gjorde Riksrevisionen en granskning av statens arbete med en likvärdig 

betygssättning i grundskolan. Av granskningen framgår att betygssättning fortfarande inte 

sker på ett likvärdigt sätt, bland annat beroende på för lite tid att sätta sig in i stödmaterial. 

Mer tid till samtal inom och mellan skolor för att säkerhetsställa likvärdigheten vid 

betygssättning hade varit önskvärt. Det påpekas även att nationella prov stärker likvärdighet i 

betygssättning (Riksrevisionen 2011). 

 

3.5 Tidigare forskning 
 

3.5.1 Idrott och hälsa 

Skolinspektionen (2010b) menar att ämnet gått från att vara ett prestationsämne till ett 

hälsoinriktat motionsämne. På grundskolan skall undervisningen utgå från tre kategorier av 

innehåll nämligen rörelse, hälsa och friluftsliv. Hela 94 procent av undervisningen faller 

under kategorin rörelse (Skolinspektionen 2012). Sandahl (2002) påpekar att kursplanerna har 

blivit mer teoretiska, men trots teoretiseringen har de flesta lärare fortfarande rörelse som 

kärnan i ämnet i idrott och hälsa (Ekberg 2009). Ekberg (2009) menar dock att det finns stora 

skillnader i hur lärarna tolkar kursplanerna.  Tholin (2006) belyser bland annat att Skolverket 

inte avser att styra undervisningsinnehållet med styrdokumenten. Det är läraren i samråd med 

eleverna som bestämmer undervisningsinnehållet. Samtidigt understryker Tholin (2006) att 

kursplanerna och betygskriterierna skall gå att applicera på olika innehåll 

 

Pill m.fl. (2012) beskriver att physical education (PE) brottas med problemet att bryta sig loss 

från de traditionella värderingarna om att endast handla om fysisk träning och utveckla 

tekniska förmågor i idrott. Eleverna associerar inte alltid ämnet med kunskap utan ser det som 

ett tillfälle för fysisk aktivering (Larsson 2004). Quennerstedt (2006) menar att ämnet anses 

oakademiskt och saknar tydlig koppling till utbildning. Thedin-Jakobsson (2005) beskriver att 

lärare i idrott och hälsa förknippar idrott med praktiskt görande, medan hälsa ses som ett 

teoretiskt kunnande. Framförallt på högstadiet och gymnasiet bedrivs undervisning 



 

   13 
 

innefattande föreläsningar och skrivuppgifter. Med denna typ av undervisning finns enligt 

författaren risk att eleverna tappar intresset för idrott och hälsa.  

 

En studie av Ekenberg och Jäppinen (2010) behandlar lärare i idrott och hälsas 

informationssökning. Undersökningen visade att de flesta inhämtar information från sin 

lärarutbildning. Därefter följer läroböcker, webbsidor samt information från kollegor. Få 

lärare, 13,1 procent, använder sig av Google Scholar och andra sökmotorer för vetenskapliga 

artiklar. De uttrycker även att högskolelagen beskriver att lärare är skyldiga att inhämta ny 

forskning inom sitt ämne. 

 

3.5.2 Hälso- och kostundervisning 

Skolinspektionen (2010b) gjorde en undersökning för att kartlägga vilka aktiviteter som 

förekom på lektionerna. Resultatet visade att bollaktiviteter var det överlägset vanligaste 

inslagen i undervisningen i idrott och hälsa. Däremot hade endast 1,6 procent av alla besökta 

lektioner ett innehåll som behandlade ämnet kostlära och 0,3 procent vars innehåll behandlade 

kroppsideal. I en studie av Rosén (2004) konstaterades att idrott och hälsa var ett av fyra 

ämnen som skulle behandla kost på gymnasiet. På grundskolan är det hem- och 

konsumentkunskap som fått störst utrymme för kost- och hälsorelaterad undervisning. Ämnet 

utgör dock 0,75 procent av det totala antalet timmar i grundskolan och är således skolans 

minsta ämne, vilket kan innebära att det absoluta antalet timmar kostundervisning är låg 

(Rosén 2004). 

 

Thomas och Weng (2008) undersökte hur skolor i Kina undervisade i hälsa. Av 436 

undersökta skolor uppfyllde endast tre skolor kriterierna för hälsoundervisning. Författarna 

nämnde anledningar som för dåligt utbildade lärare och negativa attityder hos eleverna. 

Xiaoming m.fl. (2012) granskade kinesiska skolbarns kunskaper om hälsa. De fann att 

kunskaperna skiljer sig mellan olika regioner samt att med bättre teoretiska kunskaper följde 

bättre praktisk handling. Författarnas slutsats är att hälsoundervisningen bör stärkas med 

tydligare riktlinjer i styrdokumenten. 

 

Coulson m.fl. (1998) skriver att många unga har dåliga hälso- och kostvanor. De efterlever 

ofta sina föräldrar och lyssnar till det som sägs i media. Författarna menar att skolorna har 

möjlighet till en heltäckande och sammanhängande kostutbildning särskilt när samverkan 

mellan ämnen sker. Dock är effekten av kostundervisning oklar. Ranis m.fl. (2012) studie 
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visade att i alla fall kortsiktigt hade kostundervisning en stor påverkan på vad ungdomarna 

valde att äta. Brenowitz och Reeves-Tuttle (2003) menar att det finns en möjlighet att 

kostundervisning skulle kunna påverka barn och ungdomars hälsa. Majoriteten av 

amerikanska skolelever får dock mindre än tio timmars kostundervisning under sina skolår 

och denna volym räcker inte för bestående beteendeförändringar. Brenowitz och Reeves-

Tuttle (2003) menar även att de få undervisningstimmarna är förknippat med att lärarna har 

för lågt självförtroende gällande kostundervisning. Det bör därför läggas fokus på att utbilda 

lärare i kost. 

 

Likaså Walton m.fl. (2013) åsyftar att kostundervisning i skolan kan ha positiv effekt på barns 

hälsa, men menar samtidigt att anledningarna till fetma är mycket komplexa och att 

undervisning i skolan inte är en lösning på problematiken. Faktorer som fattigdom och 

tillgång till livsmedel begränsar effektiviteten av kostundervisning. Informanterna i studien 

uppmuntrar politiska debatter kring reglering av vilken mat som skall serveras i skolan. Devi 

m.fl. (2010) beskriver att mat och mellanmål som serveras på brittiska skolor är högt på den 

politiska dagordningen i Storbritannien eftersom barnfetma är kostsamt för samhället. På Nya 

Zeeland har det tidigare funnits restriktioner kring vad skolcafeterior får sälja. År 2009 togs 

dessa bort eftersom de har skapat förvirring (Tolley, 2009). 

 

3.5.3 Bedömning 

Den nationella utvärderingen av ämnet från 2005 visar att det är främst pojkar och de som är 

aktiva på fritiden som får högt betyg (Skolverket 2005). Quennerstedt (2007) menar att 

ungdomar med högre socio-ekonomisk bakgrund får bättre betyg och det kan bero på att dessa 

idrottar mer på fritiden. Flickor och elever med utländsk härkomst klarar sig sämre. Trots att 

doping, livsstil och ätstörningar lyfts fram i styrdokumenten uppger var tredje elev att de inte 

har kunskaper inom dessa ämnen (Skolverket 2005). Quennerstedt (2007) uppger att 42,3 

procent av alla elever inte fått kunskap kring sambandet mellan levnadsvanor och hälsa, samt 

28,7 procent saknar kunskap om ätstörningar. 

 

I López-Pastor m.fl. (2012) studie kring bedömning i PE framkommer att traditionella 

bedömningsinstrument som till exempel arbetsinsats och klädsel, fortfarande speglar metoder 

för bedömning i PE. Trots det har alternativa bedömningsunderlag med en starkare 

pedagogisk inriktning blivit allt vanligare. Lopez-Pastors m.fl. (2012) menar att lärare i PE 

måste anpassa sin bedömning till styrdokumentens innehåll bättre. 
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Redelius och Hay (2012) undersökte huruvida svenska elever är införstådda i vad som 

bedöms i idrott och hälsa. Resultatet visar att majoriteten av eleverna tror att bedömning sker 

på attityder och beteendemässiga egenskaper. Det vill säga motsatsen till de angivna 

lärandemålen beträffande ämnesspecifika kunskaper och fysisk kapacitet. Redelius m.fl. 

(2009) beskriver däremot att lärare främst bedömer resultatmässiga prestationer och att även 

fair play vägs in vid betygssättning. En bra elev i idrott och hälsa beskrivs som stark, snabb 

och en god ledare. Thedin-Jakobsson (2005) påpekar att det räcker att vara ombytt och aktiv 

för att få godkänt i idrott och hälsa, för högre betyg krävs goda fysiska prestationer. Vidare 

ställer hon frågor om huruvida betygen skall finnas kvar i ämnet, samt om mängden bollspel 

hämmar eller gynnar elevernas lärande.   
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4. TEORETISKT RAMVERK	  
I det här kapitlet följer en presentation av läroplans- och ramfaktorteori samt Wiliams 

nyckelstrategi. Dessa kommer ligga till grund för en analys. 

 

4.1 Läroplansteori 
Ordet läroplan betyder officiellt utgivna riktlinjer och föreskrifter och är främst förknippade 

med utbildning och undervisning (Linde 2012). Hur utbildningen är utformad beror på 

samhällets ekonomiska och sociala struktur. Läroplanen avser att styra samt kontrollera 

utbildningen gällande mål, innehåll och metod (Lundgren 1981). Behovet av läroplaner 

uppkom när undervisning och uppfostran flyttades från hemmet till skolor, för att kunna styra 

verksamheten. Linde (2012) skriver att läroplanen inte skall reproducera kunskap och lära ut 

eviga sanningar, utan skall formas så att undervisningen utgår från att eleverna skall lära sig 

finna kunskap på egen hand. 

 
En läroplan byggs upp utifrån en serie grundläggande principer kring hur 

omvärlden organiseras. Dessa principer gestaltar tillsammans vad som skulle 

kunna betecknas som en kod, vilken framträder i utbildningens mål, innehåll och 

metodik. Varje läroplan innebär alltså en styrning av en påverkansprocess. Varje 

styrning kräver också någon form av kontroll. Dessa två processer – styrning och 

kontroll – är också de centrala elementen i varje läroplansteori. 
                 (Lundgren 1981 s.17) 

 

Lundgren (1981) urskiljer tre nivåer som beskriver läroplansteorin, som är av intresse vid 

studier med läroplansteoretiska inriktningar. Första nivån handlar om hur värderingar, 

kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras till en läroplan. Här tas hänsyn till hur 

läroplaner har sett ut genom historien och hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället. Genom att 

formulera en läroplan skapas objektiva betingelser för en given utbildning.  Den andra nivån 

beskriver hur en läroplan utvecklas till att konkret styra en utbildning. Nivån behandlar 

sålunda besluts- och kontrollprocesser, samt hur pedagogisk forskning påverkar utformandet 

av utbildningens innehåll, metod, kontroll och utvärdering. Den tredje nivån handlar om hur 

läroplanen och läromedel konkret gestaltar sig i undervisningen. Nivån behandlar även frågor 

om hur element som mål, innehåll och metod leder till olika typer av inlärning och 

socialisation. Dessa tre nivåer åsyftar att förklara hur utbildningen formas från makro- till 

mikroplanet (Lundgren 1981). 
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Läroplanen skall verka för att styra skolan, men så är inte alltid fallet. Den kan ändras utifrån 

en förändring som redan skett i praktiken, eller vara en föregångare till kommande förändring 

(Pedersen 2004). Vidare skriver författaren att läroplanerna är skrivna av ett antal olika 

personer, vilka kan vara påverkade av sin tid och omgivning och kan därmed spegla olika 

åsikter. En läroplan kan vara en kompromissprodukt. De som sedan läser läroplanerna kan 

vara av en annan generation än författarna och därför är utformningen av läroplanerna mycket 

viktig. Dess text har makt att både stänga och öppna möjligheter (Pedersen 2004). Eftersom 

det uttryckligen skrivs i läroplanerna att eleverna skall vara delaktiga i utformningen av 

undervisningen hävdar Orlenius (2001) att de snarare skall ses som karta och kompass än en 

utkristalliserad väg. 

 

Lundgren (1981) menar att ordet teori måste förklaras för att förstå läroplansteori. Med teori 

menas en samling begrepp, antaganden och påståenden vilka ämnar förklara en företeelse 

eller ett fenomen. Den används för att beteckna ett erkänt kunskapssystem (Lundgren 1981; 

Nationalencyklopedin 2013). 

 
En teori är en förklaring, som bygger på tillgänglig data om ett visst fenomen. 

Teorin ger därvid en förklaring av data, där förklaringen är byggd på en tolkning 

av relationer mellan olika data. Nya data kan således förändra teorin. 

             (Lundgren 1981 s.19-20) 

 

Läroplansteori verkar således som ett system vilken åsyftar till att förstå vilka faktorer som 

påverkar valet av undervisningens innehåll och metod (Linde 2012). För att förklara detta 

delar Linde (2012) upp läroplansteorin i tre olika arenor: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

 

4.1.1 Läroplansteorins olika arenor 

 

Formuleringsarenan 

När uppfostran och undervisning avskildes från imitationsinlärning uppstod ett behov av 

föreskrifter som reglerar vilka mål, innehåll och metoder som skall ingå i utbildningen. 

Författarna till läroplanen har fyra frågor att problematisera för att konstruera en läroplan 

anpassad till samhället (Linde 2012). 
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De skall för det första betänka hur samhället är utformat, materialistiskt eller andligt. För det 

andra hur de definierar kunskap. I Gy11 beskrivs kunskap som fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Läroplansförfattarna måste även se till vilken människosyn samt demokratisyn 

som skall framhävas. Utifrån dessa frågeställningar skall läroplanen formuleras (Linde 2012). 

 

Transformeringsarenan 

Innefattar de tolkningar som görs utifrån den skrivna läroplanen (Linde 2012). Läroplanen 

kan ses som något vilket absolut måste följas. För det mesta blir det inte som skolans aktörer 

tänkt sig oavsett hur minutiös planeringen är. Därför kan läroplanen även ses som något 

dynamiskt som styr verksamheten i rätt riktning. Det kommer endast i idealsituationer att ske 

en rationell tolkning av läroplanen och kommer alltid göras tillägg och fråndrag i innehållet. 

Det är lärarna som innehar huvudrollen vid transformeringen men även staten, skolledarna 

och eleverna är aktörer (Linde 2012). 

 

Transformeringen kan se olika ut mellan olika lärare beroende på vilka uppfattningar lärarna 

har. Särskilt sker transformeringen olika inom samhällsvetenskap och humaniora, medan 

naturvetenskapen har en striktare syn på vad eleverna skall ha för kunskap (Linde 2012). 

 

Realiseringsarenan 

Realisering innebär verkställandet av undervisningen. Det innefattar lektionsinnehållet och 

elevernas verksamhet under lektionen. I fokus ligger kommunikation och aktivitet, därmed 

beskrivs skeendet i klassrummet ur läraren och elevernas avsikter och intentioner (Linde 

2012; Ekberg 2009). Vid realiseringen sker en interaktion mellan lärare och elever (Lundvall 

& Meckbach 2008). Läraren måste välja innehåll utifrån elevernas kunskapsnivå för att 

undvika missuppfattningar (Linde 2012). Lundgren (1981) beskriver att lärare kan välja 

innehåll utifrån en styrgrupp i klassen. Denna benämning kan översättas till en grupp vars 

kunskaper är bättre än de svagaste men sämre än de bästa. Lärare har olika rutiner vid 

realiseringen, somliga lärare har en statisk realiseringsrepertoar och andra har ett dynamiskt 

sätt att undervisa där de tar hänsyn till klassen och individen (Linde 2012). 

 

4.1.2 Ramfaktorteori 

Analysen kommer också ske utifrån ramfaktorteori, vilken behandlar de yttre begränsande 

ramar och faktorer som möjliggör vissa aktiviteter i skolan men förhindrar andra. Den ger 

även ett frirum för lärarna att skapa sin egen undervisning (Linde 2012). Dessa faktorer kan 
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exempelvis vara tid, kunskap, klassammansättning, läroböcker och utrustning (Linde 2006; 

Linde 2012; Ekberg 2009). Ekberg (2009) menar att ämnen med en stark klassifikation är till 

större del styrd av ämnesinstitutioner medan ämnen med svag klassifikation är otydlig i sin 

avgränsning och påverkas till större del av ramfaktorerna. Sandahl (2005) skriver att för 

idrottsämnet kan dessa faktorer vara påverkan av andra intressenter som kollegor samt 

materiella förutsättningar som gymnastiksal och andra lokaler. Vidare menar Sandahl (2005) 

att kursplanens betydelse för innehållet i idrott och hälsa är relativt begränsat. Det är 

framförallt ramfaktorerna som påverkar lärarnas val av innehåll, eftersom det trots stora 

reformer av styrdokumenten bedrivs liknande undervisning som tidigare. 

 

4.2 Wiliams nyckelstrategi 
Ordet bedömning kopplas inte sällan ihop med någon form av värdering av kunskap. Denna 

kunskapsvärdering används ofta för att göra en bedömning av en elev i syftet att sätta ett 

betyg. Bedömning kan emellertid även användas ur ett undervisningsperspektiv (Skolverket 

2011b). I ett stödmaterial av Skolverket (2011b) diskuteras bedömning i undervisningssyfte 

utifrån Wiliams (2007) Five ”Key Strategies”. I dessa steg är både läraren, eleven och 

klasskamraterna relevanta aktörer vid elevers lärande.  

 

De fem delmomenten i nyckelstrategin är följande: 

1. Att tydliggöra kursplansmålen samt kriterierna för lärande för 

eleverna 

2. Ta fram uppgifter, frågor och klassrumsdiskussioner som ger bevis 

på elevernas lärande 

3. Ge feedback som skapar lärande. 

4. Få elever att ta ansvar för sitt eget lärande 

5. Få eleverna att bli läranderesurser för varandra. 

                        (Wiliam 2007) 

 

4.1.1 Att tydliggöra målen för lärande 

Genom att målen är formulerade på ett sätt som känns begripliga och hanterbara för eleven, 

möjliggörs större aktivitet och delaktighet under lektionen och ökad möjlighet för lärande. 

Detta är extra viktigt för lågpresterande elever, medan högpresterande bättre klarar av 

oklarheter i vad läraren avser att gå igenom (Wiliam 2007; Korp 2003). Nästan alla elever 
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uppger att de tagit emot kursplaner, men att det är stor skillnad i hur informationen gavs både 

mellan och inom skolor (Skolinspektionen 2010a). William (2007) föreslår att läraren skall 

använda tidigare elevers arbeten för att visa vad som krävs för ett visst betyg. Läraren bör inte 

fortsätta sin undervisning innan alla elever är införstådda i målen och vad som krävs för att nå 

dem (Wiliam 2007). Även Jönsson (2011) skriver om betydelsen att på förhand definiera mål 

och kriterier, eftersom alla individer alltid har en egen tolkning. Genom att konkretisera och 

urskilja kriterierna förbättras elevers lärande. Författaren menar att eleverna inte skall behöva 

gissa vilka kunskaper de skall förskaffa sig. 

 

4.1.2 Uppgifter och klassrumsdiskussion för lärande 

När läraren väl definierat vad eleven skall kunna måste denne själv välja relevanta uppgifter 

för bedömning (Wiliam 2007). Skolverket (2011b) menar att elevernas delaktighet i 

utformningen av både undervisningen och uppgifter leder till bättre aktivitet och förståelse. 

Dessa uppgifter har till syfte att föra eleverna åt rätt håll i lärandet och utifrån svaren skall 

läraren starta en klassrumsdiskussion där eleverna med olika synsätt får dela med sig av sina 

tankebanor. Få lärare har dock dessa formativa bedömningsuppgifter (Wiliam 2007). I 

Sverige används ofta vad Korp (2003) kallar konventionella prov och hon beskriver det som: 

 
Själva arketypen för ”prov” i vårt samhälle […] är ett papper med ett antal 

skriftliga frågor, som ska besvaras av eleverna individuellt, på en viss tid och 

under övervakning. Proven kan ha fasta svarsalternativ, och kallas då ibland 

”objektiva”, eller bygga på att eleverna själva formulerar sina svar. I klichén ingår 

också att frågorna är av reproducerande karaktär, vilket innebär att de kan besvaras 

antingen rätt eller felaktigt. 

                         (Korp 2003, s.94) 

 

Jönsson (2011) skriver att denna typ av bedömning i mångt och mycket lever kvar i de 

svenska skolorna. Detta trots att bedömning inte endast skall vara i selektivt syfte utan även 

ska gynna elevernas lärande. Författaren påpekar att bedömningarna skall utgå från 

kursplanerna och att konventionella prov i vissa fall inte går att koppla till dem. Det tar tid för 

läraren att planera formativa bedömningar och ha klassrumsdiskussioner, men enligt Wiliam 

(2007) är det väl investerad tid då läraren slipper tala med eleverna enskilt efter lektionerna. 

Ytterligare en fördel med formativ bedömning enligt MacPhail & Halberts (2010) är att lärare 

som arbetar med formativ bedömning upplever mer organisation och kan lägga mer fokus på 

lärande. Eleverna i sin tur kände en tydligare struktur och större engagemang. 
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4.1.3 Feedback och återkoppling för lärande 

Feedback kan se olika ut beroende på vilket syfte läraren har. De kan vara formativa eller 

summativa och feedback skall ha för avsikt att föra eleven framåt. Den skall ge information 

om både vad som ska utvecklas samt hur detta ska göras, annars kan feedbacken bli 

kontraproduktivt (Jönson 2011; Wiliam 2007). För bästa feedback bör läraren betänka när den 

skall ges, vem som mottar den, hur den är utformad och vad den innehåller (Jönsson 2011). 

Feedback skall inte ges endast i form av betyg, särskilt inte för de med låga betyg eftersom 

det kan sänka självförtroendet och påverka motivationen negativt (Skolverket 2011b). Vid 

återlämnandet av ett prov bör kommentarer och betyg kombineras, eftersom eleverna då 

främst fokuserar på betyget och jämför med sina klasskamrater (Wiliam 2007). Feedback 

skall helst tillhandahållas direkt istället för att vara fördröjd samt innehålla både positiva och 

negativa omdömen (Jönsson 2011).  

 

4.1.4 Eget ansvar för lärande 

När lärarna får höra att deras arbetsinsats påverkar elevernas prestation, tenderar deras arbete 

att försämras och likaså elevernas (Wiliam, 2007). Om eleverna istället själva tar aktivt ansvar 

kan lärandehastigheten enligt vissa studier fördubblas eftersom deras motivation till lärande 

förbättras (Wiliam 2007). Feedback från läraren är oerhört viktig, men om denna skulle 

upphöra är det viktigt för elevens fortsatta lärande att denne kan bedöma sin egen insats 

(Jönsson 2011). Jönsson (2011) skriver att risken finns att eleverna i första hand blir bättre på 

att skriva det lärarna vill läsa och att det kan ta ett tag innan rätt effekt uppstår, nämligen att 

de uppmärksammar sina styrkor och svagheter samt blir bättre på att ta eget ansvar. 

 

4.1.5 Kamratbedömning för lärande 

Kamratbedömning har samma mål som självbedömningen, det vill säga att lära sig bedöma 

det de gör i förhållande till målet (Jönsson 2011). Att aktivera eleverna som läranderesurser 

för varandra har visat sig vara en stor förtjänst för lärande, förutsatt att eleverna jobbar som en 

grupp och inte i en grupp och att på så vis alla bidrar i gruppen. Kamratbedömningen kan 

endast lyckas då målen och kriterierna är tydligt utstakade och när läraren hjälper eleverna att 

bedöma varandra för att få sina kamrater att utvecklas (Wiliam 2007). Enligt lärare som har 

arbetat med kamratbedömning är elevernas feedback till varandra i viss mån bättre än de som 

lärarna själva kan ge, eftersom eleverna använder samma sätt att förklara och kommunicera 

(Wiliam 2007, Jönsson 2011). Kamratbedömning är lika viktigt för den elev som ger 

feedbacken som den som får återkopplingen, eftersom givaren då får läsa positiva saker i 
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mottagarens arbete (Wiliam 2007). Kamratbedömning kan även förbättra kommunikationen 

mellan lärare och elev eftersom eleven känner sig mer delaktig i bedömningsprocessen 

(Skolverket 2011b). Feedback är effektivare ju oftare den ges och med ett stort antal elever 

kan feedback inte ske lika ofta. Kamratbedömning kan då fungera som avlastning för läraren 

(Jönsson 2011).  
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5. METOD 
Här kommer det att ges en beskrivning av den metod vi valt att använda, samt motivering till 

varför. Det kommer även att diskuteras företeelser som urval, genomförande samt etiska 

aspekter. Avslutningsvis sker ett resonemang kring studiens trovärdighet. 

 

5.1 Metodbeskrivning 
Studien var utformad utifrån en kvalitativ undersökningsmetod i form av sex intervjuer. 

Intervjun berörde ämnen som till exempel undervisning, bedömning och styrdokument. I det 

senare skedde en jämförelse mellan de tidigare och rådande läro- och kursplanerna. Därmed 

studerades intervjupersonens upplevelser, erfarenheter och företeelser, vilket kännetecknas av 

en kvalitativ metod (Kvale 1997; Svensson & Starrin 1996).  Det centrala i denna metod är att 

komma nära informanten för att få ett så kallat inifrånperspektiv (Hassmén & Hassmén 2008).  

Att använda intervjuer till studien ansåg vi gynnade resultatet eftersom Arfwedson (2005) 

menar att lärare både talar och lyssnar mycket i sin vardag. Det gör att informanterna 

sannolikt känner sig bekväma i intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

relevansen i att vara väl pålästa och insatta i ämnet för att på så vis kunna ställa följdfrågar 

samt följa upp informanternas svar.  

 
Intervjun grundades på vad Kylén (2004) beskriver som en öppen intervju. Intervjuguiden var 

uppdelad i två delar. Den inledande delen bestod av frågor med korta svar gällande 

informantens bakgrund därefter följde den primära datainsamlingen. För att underlätta 

datainsamlingen använde vi oss av vad Arfwedson (2005) benämner ramfrågor. Dessa sju 

ramfrågor förhindrade även att intervjun svävade iväg (Arfwedson 2005). Dessa frågor 

syftade till de frågeställningar undersökningen grundade sig på. Under varje ramfråga fanns 

ett antal underrubriker med följdfrågor som speglar frågeställningarna. Följdfrågorna visade 

sig även användbara vid de tillfällen intervjupersonens svar blev allt för begränsade. 

Arfwedson (2005) skriver att följdfrågor tenderar se annorlunda ut vid olika intervjuer 

eftersom intervjuaren skall försöka följa informanternas tankegångar, vilket stämde väl in på 

de genomförda intervjuerna. 

 

5.2 Etiska aspekter 
För att uppnå ett så trovärdigt och regelrätt resultat som möjligt grundar sig intervjun på de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. De har konkretiserat fyra 
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grundläggande huvudkrav för forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 
Informationskravet 

En kortare presentation av syftet med arbetet skedde redan vid första kontakten med lärarna. 

Innan intervjun startade upplystes informanterna om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan enligt Vetenskapsrådets (2002) principer. 

  

Samtyckeskravet 

För att uppnå kriteriet för detta krav klargjordes för informanterna att de själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan och därmed när som helst kan avsluta enligt Vetenskapsrådets 

(2002) principer. 
 

Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) grundregler förvarades all inhämtad data på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kunde ta del av informationen eller möjlighet till identifiering av 

informanterna kunde ske. 
 

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om enskilda personer användes enbart för forskningsändamålet och inte 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften enligt Vetenskapsrådets (2002) 

principer.  

 

5.3 Urval 
För att lokalisera informanter mejlades majoriteten av lärarna i Kronobergs län, vilka 

undervisar idrott och hälsa. Eftersom svaren via mejl visade sig bli alltför begränsade skedde 

en övergång till telefonkontakt. Studien kom att slutligen grunda sig på sex intervjuer varav 

fyra män och två kvinnor. Detta kan liknas vid vad Bryman (2008) benämner som ett 

bekvämlighetsurval. Forskarna använder sig av de personer som råkar finnas tillgängliga för 

tillfället (Bryman 2008).  
 

5.4 Genomförande  
Före informanterna kontaktades genomfördes en pilotintervju, framförallt för att säkerställa 

att intervjuguiden var utformad så att frågeställningarna kunde besvaras. Pilotintervjun hade 
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även som avsikt att kontrollera ungefärlig tidsåtgång för intervjun (Bryman 2008). Fem utav 

sex intervjuer tog plats i ett rum där enbart informanten och forskarna befann sig, detta för att 

ingen utomstående skulle kunna ta del av diskussionen. Thomsson (2010) understryker vikten 

av att genomföra intervjuer på ostörda platser för att svaren skall bli mer tillförlitliga. Att 

intervjun genomfördes under en ledig stund på arbetsplatsen gav fördelen att svaren mynnade 

ut i större konkretion och motverkade intervjun att sväva iväg (Arfwedson 2005). För att 

underlätta för en av informanterna genomfördes en intervju i dennes hemmamiljö. En annan 

intervju genomfördes via Skype. Att det var två som intervjuade såg vi i övervägande del som 

en fördel eftersom fokus läggas på olika saker, luckor kunde fyllas samt kunde komplettering 

av varandra ske. Enligt Thomsson (2010) är det en fördel att två forskare tolkar insamlad data, 

eftersom det ger en bredare förståelse av informanternas svar. Den nackdel som uppdagades 

med två forskare vid intervjun var att vi vid enstaka tillfällen kunde störa varandras 

tankegångar,  

 

De svar informanterna gav varierade relativt mycket i karaktär. Vissa gav långa och 

uttömmande svar medan andras svar blev betydligt mer begränsade. Vid det sistnämnda var 

de tidigare nämnda ramfrågorna till stor hjälp för att utveckla eller förtydliga svaren 

ytterligare. Längden på intervjuerna varierade mellan 45 och 55 minuter. Vid intervjuns slut 

gavs informanterna möjligheten att tänka igenom intervjun och eventuellt komplettera eller 

dementera något denne hade sagt. Denna möjlighet utnyttjades dock inte av någon av 

informanterna. Intervjun spelades in via en mobiltelefon och två Ipads för att på så vis kunna 

lyssna på intervjun igen vi transkriberingen och minska risken att data försvinner. Arfwedson 

(2005) menar att spela in intervjun är tidskrävande eftersom alla intervjuer skall skrivas ut, ett 

arbete som är värt lägga tid på då fördelarna med att hängivet fokusera på informanten är 

övervägande. Dessutom är det önskvärt att ha hela berättelser från en tolkande och reflexiv 

intervju, då är inspelning det enda alternativet (Thomsson 2010). Under skrivandet av resultat 

insåg vi att det fanns frågor som borde blivit ställda. Därför genomfördes en kortare 

kompletterande telefonintervju om cirka fem minuter med samtliga informanter. 

 

5.5 Bearbetning av data 
Efter respektive intervju transkriberades denna, eftersom den icke-verbala kommunikationen 

var färskt i minnet. Dessutom undveks transkribering av alla intervjuer samtidigt vilket kan 

vara tidskrävande (Bryman 2011). Transkriberingen delades lika mellan forskarna för att 
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utjämna arbetsbelastningen. Efter transkriberingen skrevs intervjuerna ut för att underlätta att 

finna samband mellan informanternas svar. Detta möjliggjorde en förbättrad överblick av 

empirin (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanternas svar tematiserades utifrån 

frågeställningarna, vilket synliggjordes som rubriker i resultatkapitlet. Sista steget i 

databearbetningen var att analysera empirin mot det teoretiska ramverket. Detta gjordes 

genom att hitta likheter och skillnader i källmaterialet och det valda teoretiska ramverket. 

 

5.6 Trovärdighet, överförbarhet och generaliserbarhet  
Det kan finnas olika uppfattningar av den verklighet som intervjupersonerna försöker 

beskriva. Det blir i slutändan författarna till studien som ansvarar för att ge en trovärdig bild 

av undersökningen. För att upprätthålla denna trovärdighet har vi i enlighet med vad Bryman 

(2008) skriver säkerhetsställt att de etiska principer som tidigare beskrivits följts. 

 

Studien begränsades till sex informanter vilket måste betecknas som en relativt liten grupp. 

Överförbarheten i en kvalitativ studie tenderar att ha fokus på det kontextuellt unika och på 

den verklighet som studerats. Utgångspunkten för resultatet blir med våra sex informanter 

snarare djup av kunskap än en bredd (Bryman 2008). Författaren menar därför att ett mått på 

överförbarheten kan bli verklighet genom att förse andra människor med en fyllig beskrivning 

eller en tät rapport.  

 

Bryman (2008) diskuterar hur relevant begreppet generaliserbarhet egentligen är i kvalitativa 

studier. Syftet var att undersöka hur kostundervisning bedrivs i idrott och hälsa 1. På grund av 

att studien är begränsad till sex lärare ges ingen representativ bild hur kostundervisning 

bedrivs på gymnasieskolor generellt. 
 

Då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer eller gör ostrukturerade 

intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation eller ett visst 

bostadsområde, menar kritikerna att det är omöjligt att generalisera resultaten till 

andra miljöer 

             (Bryman 2008, s.369) 

 

Även om det inte går att dra några generella slutsatser av studien kan vi däremot dra till 

slutsatser utifrån vald teoretiskt ramverk. Bryman (2008) menar att generalisering inte skall 

göras till populationer utan till teorier, i vårt fall läroplans- och ramfaktorteori samt 

nyckelstrategin.  
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6. RESULTAT 

I det här kapitlet återges en sammanfattning av den information intervjuerna frambringat. 

Intervjuerna har rubriksats utefter frågeställningarna för att lättare kunna analysera 

resultatet. Frågeställning ett besvaras under 6.2 och 6.3, frågeställning två under 6.4 och 

frågeställning fyra under 6.5. Intervjuguiden ligger som bilaga 1. 

 

6.1 Informanterna 
I undersökningen ingick sex informanter, både kvinnor och män i varierade åldrar och 

erfarenhet. Äldsta informanten var 55 år och yngsta 34 år och yrkeserfarenhet varierade 

mellan 30 år och nio år. Skolorna är av varierande storlek, från cirka 100 upp till cirka 1500 

elever. En av informanterna var enämneslärare medan de andra undervisar i ytterligare minst 

ett ämne. Fem informanter hade lärarexamen i idrott och hälsa, medan en inte hade 

lärarexamen alls. 

 

6.2 Informanternas syn på och tolkning av styrdokumenten 
Informanterna var relativt samstämmiga när det kom till införandet av Gy11. Flertalet av dem 

ansåg att genom införandet av det centrala innehållet blir kursplanen tydligare än Lpf94 och 

ger bättre styrning i vad undervisningen skall handla om. Samtidigt efterspråkade flera lärare 

ännu tydligare styrning, bland annat genom nationella prov. Framförallt ansåg lärarna att det 

finns många svårtolkade ord i de nya styrdokumenten som till exempel komplex och 

nyanserat.  

 
Det centrala innehållet ger också en fingervisning om vad de vill åt att man skall 

jobba med. Det känns tydligare vad man skall jobba med än tidigare[…]Jag tycker 

det är mer styrt och det var väl tanken. Undervisningen skall vara likartad här som 

i Umeå [….] Jag kan tänka mig ännu mer styrning genom till exempel nationella 

prov.  

 

6.2.1 Transformering av styrdokumenten 

Övervägande del av informanterna framhöll problematiken med att byta styrdokument och att 

det finns en viss inskolningstid innan undervisningen helt är kopplat till de nya 

styrdokumenten. Majoriteten av dem har suttit i ämneslagsgrupper både inom och mellan 

skolor för att tydliggöra de nya styrdokumenten. Några av informanterna var ensamma i sin 
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tolkning, vilket resulterade i meningsskiljaktigheter vid betygssättning mellan lärare på 

skolan. 

 
För det första så försöker jag att jobba så mycket som möjligt med mina kollegor. 

Så att vi tolkar dem tillsammans så att vi inom skolan jobbar lika.  

 

Vi hade väldigt många olika sätt att se på det här med att sätta betyg. Vilka krav 

som ställdes, vad man skulle gå igenom och så. Kriterierna kunde vara lite 

tydligare. 

 

Flertalet av lärarna tolkade styrdokumenten som att de främst var förankrade i praktisk 

undervisning. De uttryckte att de nya styrdokumenten betonar vikten av fysisk aktivitet och att 

det är där ämnets kärna ligger. Trots att majoriteten ansåg att praktisk undervisning är ämnets 

kärna förespråkar alla även teoretisk undervisning, dock i varierade volym mellan 

informanterna. 
 

Jag tycker nog det är mer praktiskt i det nya än det gamla. Man kunde tolka det 

ännu mer teoretiskt i det gamla om man ville det. Här ska man nu bedöma 

rörelsekvalitén. 

 

6.3 Informanternas syn på kostundervisning 
Ett par av informanterna uppgav att de hade goda kunskaper om ämnet kost vilket de trodde 

berodde på ett relativt stort intresse för kost, utöver sitt uppdrag att undervisa om ämnet. 

Övriga informanter hade ett visst intresse men inte lika starkt.  

 
Det är ett personligt intresse, eftersom jag vid sidan av jobbet är fotbollstränare 

och jobbar med ett p15 lag. Där vi jobbar mycket med kosten. 

 

Däremot angav samtliga informanter att kost är ett viktigt moment att ha med i idrott och 

hälsa, eftersom kost är en betydelsefull del av livsstilen och idrottens helhet. Några belyste 

vikten av att äta rätt för att orka dagen och en informant berättade för eleverna att det påverkar 

deras studieresultat. Samtliga informanter angav att de skulle arbetat med kost även om det 

inte funnits angivet i ämnesplanen. 
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Jag har med det för att ungdomar idag måste lära sig att äta rätt. Dom äter alldeles 

för mycket skräpmat och de sitter för mycket […]Vi måste få dem mer aktiva och 

för att orka måste de äta. 

 

6.3.1 Implementering av Gy11 

Informanterna menade att kostundervisningen har förändrats sedan införandet av Gy11. 

Undervisningen har gått från att ha kost som ett enskilt moment till att koppla kostens 

betydelse för hälsa och livsstil. Några av informanterna kommer förändra sin 

kostundervisning från att vara ett eget moment till att inbegripas i ett större arbetsområde där 

det kommer att ske en koppling mellan hälsa, fysisk aktivitet och kost. En informant ville 

individanpassa hela utbildningen i idrott och hälsa, men av tidsmässiga och organisatoriska 

skäl insåg denne begränsningar.  

 
Jag kommer att lägga om undervisningen och dra in kost mer i träningsprojektet 

och eventuellt skippa provet. 

 

6.4 Informanternas kostundervisning 
Informanterna påpekade att det var svårt att uppskatta hur mycket tid de lägger på 

kostundervisning. Detta eftersom flertalet arbetar med kost inkluderat i större arbetsområden 

samt att det diskuteras när ämnet tas upp av eleverna. Tiden varierade mellan 40 minuter och 

fem timmars klassrumsundervisning i kursen idrott och hälsa 1. Till detta tillkommer den tid 

kost diskuterades i andra sammanhang.  

 
Jag skulle inte vilja svara på den frågan egentligen. Det blir fel hur jag än svarar, 

rent effektivt är det bara 40 minuter […] Kosten finns ju alltid med på något sätt.  

 
6.4.1 Ramfaktorer i undervisningen 

Informanterna uppgav tidsbrist som en betydelsefull faktor vid all undervisning. Kursen 

omfattar 100 timmar och kost är endast en del som skall finnas med. Informanterna menade 

att man inte kan lägga för mycket tid på kostundervisningen, eftersom det finns flera andra 

moment som skall ingå i kursen.  Några av lärarna uppgav att de påverkades av vilket 

program de undervisade, övriga hade samma undervisning för alla program. 
 

Naturligtvis vilket program, vart eleverna befinner sig någonstans. Man kan jobba 

med ett mål på olika sätt beroende på vilket program det är. 

 



 

30 

Flertalet av informanterna planerar kostundervisningen tillsammans med sina kollegor. Några 

av dem diskuterar med kollegorna i syftet att nå en likvärdig utbildning. Ett par av 

informanterna påverkades av eleverna inför lektionen, medan andra berättade att de inte hade 

tid till elevinflytande gällande lektionsinnehåll på grund av tidsbrist. Däremot uppmuntrades 

en dialog mellan lärare och elever under och efter lektionen. Således skedde även 

undervisning utifrån det som eleverna frågar på lektionerna. 

 
Däremot får de väldigt gärna vara med och påverka när vi håller på att prata […] 

Då är vi bara tacksamma för elevpåverkan, så att vi inte messar ut något som är 

självklart för folk. Men att de i förväg får vara med och påverka hinner vi inte. 

 

6.4.2 Realisering av kostundervisningen 

Undervisningsmetoderna varierade mycket mellan informanterna. Samtliga informanter 

använde sig av flera metoder för att forma undervisningen. De metoder som förekom var 

föreläsning, träningsprojekt, klassamtal, gruppsamtal, individuella samtal och temadagar. 

Informanter påtalade betydelsen av individuella samtal, dock uppgavs tidsbrist som en 

förklaring till varför de inte kunde planera samtal med alla elever utan det skedde oftast på 

elevernas initiativ. Samtalen kunde ske i samband med idrottslektionen eller mer informella 

samtal i korridoren. 

 
Det allra bästa är de gånger man får tag i elever enskilt […] Det är när man får den 

kontakten man kan få ut riktigt mycket utav prat om kost. 

 

Informanternas innehåll handlade till övervägande del om näringslära, dietmetoder, 

energibehov, kroppsideal, kosttillskott, doping. Några informanter behandlade samtliga 

innehåll medan andra berörde färre. Det kunde särskiljas två grupper beträffande 

lektionsinnehållet. En grupp diskuterade kost med utgångspunkt ur framtida yrkesliv och en 

grupp utifrån fysisk aktivitet relaterat till idrotts- och fritidsföreteelser. Flera av informanterna 

betonade risken för upprepningar från grundskolan, framförallt inom näringslära. Endast en 

av informanterna nämnde media som en faktor till undervisningsinnehållet. Informanten 

beskrev att media är en stor informationskälla, vilken även eleverna har kontakt med. Dock 

påpekar han samtidigt att man inte kan insupa allt som sägs och ta det för sanning.  
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Jag har testat många grejor med olika klasser och ibland gått in för mycket i detalj 

[…] och inom vissa områden har jag då tappat gruppen och därför försökt hitta en 

gymnasienivå. 

 

6.4.3 Informationskällor 

Informanternas källor till kostundervisningen varierade allt från egen kunskap till 

vetenskapliga artiklar, men de vanligaste källorna var Uppladdningen3, läroböcker, 

livsmedelsverkets hemsida, populärvetenskapliga tidskrifter 

 

Några angav att de sökte information på internet och då främst i syftet att verifiera att deras 

undervisningsinnehåll var i linje med rådande forskning. En informant svarade att denne 

aktivt söker nytt undervisningsmaterial via internet, tidningar och böcker medan en annan 

angav att denne inte söker ny information alls. 

 
Jag kan väl gå in på nätet och googla lite efter nytt, lite artiklar […] Sedan har jag 

ju ett eget intresse också. 

 

6.5 Informanternas bedömning  
Informanterna beskrev att bedömning är något de gör för att utvärdera elevers kunskap och 

det sätts ofta i relations till betygssättning. Informanterna är samstämmiga i åsikten att 

bedömningen är mer komplicerad i Gy11 än i Lpf94 på grund av svårtolkade ord som 

exempelvis nyanserat, samtidigt hoppas de att det kommer klarna med tiden. Flertalet av 

informanterna integrerar även bedömningen i ett större arbetsområde som till exempel 

träningslära eller hälsa. Samtliga menar att bedömning handlar om att se en helhet och inte 

endast faktakunskaper om ämnet kost. 

 

Samtliga informanter bedrev en genomgång av kursplanen där de förtydligade 

kunskapskraven för eleverna. Detta skedde antingen vid kursstart eller senare under terminen 

när de arbetade med det specifika målet. 

 
Jag tar upp målen när jag jobbar med dem. Man kan inte ta alla samtidigt. Jag 

förtydligar dem så att de förstår det. 

 

 
3 Uppladdningen är en bok utgiven av AXA. 
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Det står klart och tydligt att man skall ha ett helhetsperspektiv […] Så därför blir 

det fel om man tittar i betygskriterierna och betygssätter separata moment. 

 

Majoriteten av informanterna använde sig av formativ bedömning genom antingen muntliga 

samtal, individuellt eller i mindre grupper, alternativt via feedback på egenträningsprojekt. En 

summativ bedömning gjordes av samtliga lärare genom seminarium, skriftliga prov eller 

egenträningsprojekt.  

 

6.5.1 Examinationsform 

De informanter som använde sig av skriftligt prov har delade åsikter kring sina 

examinationsval. En av dem uppgav att denne inte är nöjd med prov som sin 

examinationsform och skulle vilja förändra det helt. En annan är nöjd, men kunde samtidigt se 

problematiken med de elever som har svårt för skriftliga prov. Ingen informant uttalade någon 

fördel med skriftliga prov före andra examinationsformer. 

 
Jag skulle vilja förändra det till något helt annat. Det är lite gammalmodigt, för en 

del har lätt och en del har svårt att skriva just prov. Därför är det bra för en del att 

få visa det praktiskt. 

 

De informanter som hade egenträningsprojekt som examinationsform uppgav att fördelarna 

var helheten och möjlighet till feedback. Nackdelen var att arbetena var komplexa för 

eleverna eftersom det är många områden som ska behandlas. Informanten med seminarium 

som summativ bedömningsform angav att fördelarna med seminarium var att de får visa en 

färdighetskunskap och inte enbart faktakunskap om kost. Nackdelarna var att det tog lång tid 

och att övriga elever lämnas ensamma i idrottshallen. 

 
De kommer att få skriva om det här tre gånger och få respons på det tre gånger. 

Och då får de den här formativa bedömningen vi ska ge dem. 

 
Den kunskapen de behöver på ett seminarium är viktigare för livsstilen än att bara 

rabbla upp fakta […] Det känns som om styrdokumenten också syftar till det. 

 

Vid val av examinationsform var det främst kollegor och elever som påverkade 

informanterna. Även tidsperspektivet nämndes som en bidragande faktor. 
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Kollegor till exempel. Det har blivit mer vanligt bland kollegorna att de sitter och 

pratar i seminarium. Vi har väl den kulturen på skolan att det är ganska öppet 

klimat mellan lärare och elever. 

  

6.5.2 Feedback 

Alla informanter beskrev att de arbetar aktivt med feedback och återkoppling i syftet att 

utveckla eleverna. Majoriteten av informanterna påpekade att de använder sig utav både 

negativ och positiv feedback. Feedbacken gavs exempelvis vid genomgång av skriftlig 

examination, direkt feedback vid seminarium, muntlig feedback när tillfälle ges, före 

betygssättning, utvecklingssamtal. 

 

Informanterna uppgav att feedbacken hade till syfte att både tala om för eleverna hur de låg 

till samt förklara hur de skall gå vidare i lärandeprocessen. Informanterna tillät inte eleverna 

att ge varandra feedback på skriftliga arbeten eftersom de ansåg att informationen kunde vara 

känslig för vissa elever. En informant har använt sig av metoden vid ett tidigare tillfälle och 

ansåg att resultatet föll sig väl ut. Informanten lät dock eleverna själva bestämma vem som 

skulle läsa deras arbete. Informanten funderar på att göra det igen, men nämnde tidsbrist som 

en begränsande faktor. 
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7. ANALYS 
I följande kapitel kommer det ske en analys av resultatet utifrån den redan presenterade 

teorin. Tematiseringen är, likt resultatet, utformad utifrån studiens frågeställningar. Första 

frågeställningen bearbetas i 7.1, andra i 7.2 och tredje i 7.3. 
 

7.1 Informanternas syn och tolkning av styrdokumenten 
Majoriteten av lärarna anser att ämnet främst skall kretsa kring fysiska aktiviteter, vilket 

stämmer överens med ämnesplanen eftersom den beskriver rörelseaktiviteten som ämnets 

kärna (Skolverket 2011a). Enligt Linde (2012) är lärarna en stor aktör i transformeringen av 

styrdokumenten och beroende på ramfaktorer kan undervisningen skilja sig mellan 

informanterna. Linde (2012) beskriver att lärarnas uppfattningar speglar sig i undervisningen 

vilket visar sig i resultatet genom att lärarna använder olika undervisningsmetoder och har 

olika innehåll. 

 

7.1 1 Styrning och frihet i realiseringsarenan 

 Informanterna är eniga om att rådande styrdokument är tydligare och ger bättre styrning än 

sin föregångare. De talar främst om ämnes- och kursplanerna, eftersom de nämner det centrala 

innehållet som styrande. Reformen var välkomnad av många lärare eftersom den tidigare 

kursplanen kunde leda till olikvärdighet i undervisning och bedömning (Skolverket 2012; 

Morawski 2010). Trots detta önskar informanterna mer styrning på grund av det stora 

tolkningsutrymme som de anser fortfarande finns, vilket informanterna menar kan påverka 

likvärdigheten i utbildningen. Enligt Lundgren (1981) och Pedersen (2004) skall läroplanen 

verka för att styra skolan, men Linde (2012) menar att det endast i idealsituationer kommer 

ske en korrekt transformering av styrdokument. Det krävs dock en viss frihet eftersom 

realiseringen av styrdokumenten kräver att läraren väljer innehåll med hänsyn till elevernas 

kunskapsnivå (Linde 2012). Informanternas kostundervisning kräver frihet vid realiseringen 

eftersom de begränsas av bland annat tid och klassamansättning. Dessa ramfaktorer beskriver 

Linde (2012) som vanligt förekommande och detta måste författarna till styrdokumenten ta 

hänsyn till vid formuleringen av läroplanen. 

 

7.1.2 Implementering av Gy11 

Informanterna menar att kostundervisningen har förändrats eller är i en förändringsprocess 

genom införandet av Gy11. Informanterna påpekar dock att det finns en viss inskolningstid 
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innan undervisningen följer styrdokumenten, vilket ligger i linje med som beskriver Sandahl 

(2005) att trots reformer av styrdokumenten sker likartad undervisning i ämnet idrott och 

hälsa. Detta styrker även Handall och Harringtons (2003) som menar att det tar tid att 

implementera nya styrdokument i undervisningen. Lärare väljer att förlita sig på tradition och 

rutin, istället för nya styrdokument. Vid formulering av styrdokument skall författarna 

betänka vilken syn på kunskap som skall framställas (Linde 2012). Informanterna att 

styrdokumentens kunskapssyn numera handlar om en helhetssyn på kunskap och därmed 

försöker de integrera kostundervisningen i större moment, vilket även Skolverket (2011a) 

betonar genom att de fyra F:en skall interageras istället för att behandlas var för sig.  

 

7.2 Informanternas kostundervisning 
Informanterna uppger att om kost inte varit uttryckt i det centrala innehållet hade de ändå haft 

med kost som ett undervisningsmoment, eftersom de ser ämnet som en viktig del av idrottens 

helhet. Sandahl (2005) menar att det inte bara är kursplanen som styr lektionsinnehållet i 

idrottsundervisningen utan även ramfaktorn kunskap. Informanternas intressen samt 

kunskapsområden påverkar lektionsinnehållet (Sandahl 2005). Linde (2012) beskriver att 

transformeringen och realiseringen av styrdokumenten kommer att se olika ut beroende på 

vilka uppfattningar lärarna har om vad som är viktig kunskap.  

 

7.2 1 Realisering av kostundervisning 

Informanternas kostundervisning varierar mellan 40 minuter och fem timmar. Det kan bero på 

den frihet Linde (2012) beskriver vid transformeringen av styrdokumenten. Eftersom Sandahl 

(2005) menar att kursplanen har begränsad betydelse för innehållet i idrott och hälsa, kan det 

vara ramfaktorer som tid, kunskap, elevsammansättning och materiella förutsättningar som 

möjliggör eller begränsar volymen av kostundervisning. Ekberg (2009) skriver att ämnen med 

svag klassifikation, som idrott och hälsa, till större del styrs av ramfaktorer, vilket kan vara en 

anledning till varierande volym och innehåll i informanternas kostundervisning. Utöver detta 

kan antalet timmar även variera på grund av lärares kunskaper och självförtroende i ämnet 

(Thomas & Weng (2008); Brenowitz & Reeves-Tuttle 2003).  

 

Tillvägagångsättet vid kostundervisningen varierar mellan informanterna. Dock är de 

samstämmiga i åsikten om att individuella samtal är av betydelse vid realiseringen, med tiden 

som en begränsande ramfaktor. Dessa samtal är oftast på elevernas begäran, dock kan detta 
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ses som en framgång eftersom eleverna själva aktivt skall ta ansvar för sitt lärande 

(Skolverket 2011b). Lundgren (1981) skriver att läroplanen skall styra vilken 

undervisningsmetod läraren använder, däremot påpekar Linde (2012) att styrdokumenten är 

något föränderligt och vid transformeringen skall dessa endast styra undervisningen i rätt 

riktning. Vilket syns i resultatet eftersom realiseringen av kostundervisningen skiljer sig åt 

mellan informanterna. 
 

Det är upp till respektive lärare att välja innehåll i undervisningen och därmed transformera 

kursplanen. Flera informanter belyser vikten av att välja en nivå anpassat till gymnasieelevers 

kunskap vid realiseringen, vilket ligger i linje med Linde (2012) som menar att innehållet och 

nivån måste vara accepterat av eleverna. Beträffande nivån på innehållet påpekar Lundgren 

(1981) att läraren bör utgå från en medelelev. Vidare beskriver informanterna att deras 

kollegor är en viktig faktor vid planering av lektioner, vilket även Sandahl (2005) beskriver 

som en vanlig ramfaktor.  

 

7.3 Informanternas bedömning och betygssättning 
 

7.3.1 Tydliggöra målen 

Likt Skolverket (2011b) beskriver informanterna bedömning som värdering av kunskaper i 

syfte till att sätta ett betyg. Samtliga informanter tydliggör kursplanerna för eleverna, vilket 

enligt Wiliam (2007) förbättrar chansen till lärande genom ett mer aktivt deltagande av 

eleverna. Informanterna menar att bedömningen är mer komplicerad i Gy11 än i tidigare 

styrdokument på grund av dess svårtolkade ord. Detta understryker Jönsson (2011) och menar 

vidare att på grund av de svårtolkade orden blir förtydligande av mål allt mer betydelsefullt.  

 

7.3.2 Elevinflytande 

Endast ett fåtal informanter använder sig av elevinflytande inför sin lektionsplanering. Övriga 

menar att detta är för tidskrävande trots att Skolverket (2011b) och Orlenius (2001) belyser 

vikten av elevpåverkan för ett aktivt lärande. De informanter som inte använder sig av 

elevinflytande inför lektioner uppger dock att de vill lyfta in eleverna till diskussion under 

lektionen, vilket även Wiliam (2007) påpekar som positivt eftersom eleverna får möjlighet att 

ge uttryck för sina tankar.  
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7.3.3 Formativ bedömning 

Majoriteten av informanterna använder formativ bedömning. Wiliam (2007) beskriver att det 

är väl investerad tid, eftersom lärarna då inte behöver kommunicera med eleverna efter 

lektionstid. Enligt MacPhail och Halberts (2010) innebär formativ bedömning mer struktur 

både för lärare och elever, som i sin tur leder till ökat lärande. Några informanter har 

konventionella prov som summativ bedömning, men enligt Jönsson (2011) har denna 

examinationsform svårt att kopplas till rådande styrdokument eftersom de ofta skapar 

reproduktion av kunskap. Författaren menar även att bedömning skall vara i syfte att gynna 

elevernas lärande. Resterande informanter använder egenträningsprojekt och seminarium som 

summativ examinationsform, eftersom de menar att det ger bättre helhet istället för bara 

faktakunskaper. 

 
7.3.4 Feedback 

Samtliga informanter arbetar aktivt med både direkt och fördröjd feedback i syfte att utveckla 

eleverna. Feedbacken innehåller både positiva och negativa omdömen, något både Skolverket 

(2011b) och Wiliam (2007) belyser vikten av för att öka elevernas utvecklingsmöjligheter. En 

informant betonade relevansen av att ge feedback före betygssättning, vilket även Skolverket 

(2011b) gör.  

 

7.3.5 Eget ansvar och kamratbedömning 

Några av informanterna hade egenträningsprojekt där eleverna får ta ett större ansvar för sitt 

lärande. Wiliam (2007) och Jönsson (2011) efterspråkar att eleverna själva skall ta större 

ansvar för sitt lärande eftersom lärandehastigheten kan öka. Beträffande kamratbedömning 

går det teoretiska ramverket och informanternas arbetssätt isär, eftersom majoriteten av 

informanterna inte förespråkar kamratbedömning. Däremot talar Jönsson (2011), Skolverket 

(2011b) och Wiliam (2007) för kamratbedömning då de menar att den kan bidra till elevernas 

lärande.  
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8. DISKUSSION 
I kommande kapitel kommer det inledningsvis föras en diskussion angående metodvalet.  

Därefter följer en diskussion kring resultatet utifrån den bakgrund och tidigare forskning som 

presenterats. Det presenteras även funderingar kring vidare forskningsmöjligheter. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Efter intervjuguiden framställts genomfördes en pilotintervju. Detta för att se om frågorna blir 

besvarade på det vis som de var avsedda för. Pilotintervjun föll sig väl ut, dock uppdagades 

problem när resultatdelen påbörjades. Dels upptäcktes frågor som borde blivit ställda, och 

dels framkom att teoridelen var allt för ihålig.  I efterhand har vi kommit fram till att vi borde 

transkriberat pilotintervjun och därefter skrivit ett kortare utkast till resultat, analys och 

diskussion. På så vis hade vi haft en klar bild för oss på vilket sätt intervjuguiden skulle varit 

utformad samt i förväg skrivit en bredare teori, som varit enklare att analysera emot. De 

åtgärder som fick göras i efterhand var att utöka teorin och bakgrunden samt komplettera ett 

antal frågor via telefonkontakt med informanterna. Pilotintervjun gav oss även tillfälle att 

träna intervjuteknik. Det märktes tydligt att de senare intervjuerna hade ett bättre flyt och gav 

rikare innehåll, därför tror vi att ytterligare en eller ett par pilotintervjuer hade utvecklat vår 

intervjuteknik och kanske även studien (Kylén 2004). Att en av intervjuerna genomfördes via 

Skype tror vi inte påverkade studiens resultat i någon betydande utsträckning. Däremot är ett 

möte med informanten att föredra eftersom Hassmén & Hassmén (2008) påtalar betydelsen av 

att kommer nära informanten. 

  

Kvalitativa intervjuerna föll ut som ett bra metodval, eftersom fakta inte var vårt enda intresse 

utan även informanternas åsikter och erfarenheter (Kylén 2004). En kritik som riktas mot 

kvalitativ forskning är att de anses vara för impressionistiska och subjektiva (Bryman 2008). 

Vi kände inte informanterna sedan tidigare, vilket är en fördel eftersom det kan utvecklas 

personliga förhållanden till informanterna vilka kan påverka resultatet. Detta kan i sin tur leda 

till att undersökningen blir förhållandevis svår att replikera. Det kan bero på att det är 

forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen (Bryman 2008). För att 

minimera påverkan av resultatet förhöll vi oss lika mot samtliga informanter under 

intervjuerna. Trots detta anser vi att kvalitativa intervjuer är bättre anpassat än kvantitativa 

enkäter för studien. Däremot skulle observationer kunna tillföra en djupare inblick i hur 

undervisningen sker i realiseringsarenan. 
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Det går att ifrågasätta hur generaliserbart resultatet från undersökningen är, eftersom det är 

baserat på ett begränsat antal informanter. Vi anser att antalet informanter gav oss tillräckligt 

med källmaterial för att besvara våra frågeställningar, däremot uppnåddes inte en mättnad i 

resultatet. Hade vi istället använt oss av en kvantitativ metod i form av exempelvis enkäter 

hade undersökningsmaterialet blivit bredare. Däremot hade möjligheten att ställa följdfrågor 

och styra intervjun åt önskat håll försvunnit (Bryman 2008).  

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

8.2.1 Styrdokumenten 

Momentet kost behandlas olika i Lpf94 och Gy11. I Lpf94 stod kost med i betygskriterierna, 

medan det nu har flyttats till det centrala innehållet och behandlas således inte alls i 

kunskapskraven (Statens skolverk 2000; Skolverket 2011a). Istället beskrivs det att eleverna 

skall få kunskaper och färdigheter i hur livsstilen påverkar hälsan och ge resurser för att 

främja hälsan (Skolverket 2011a). Detta stämmer överens med resultatet från studien, vilken 

pekar på att informanterna integrerar kosten i begreppen livsstil och hälsa. På så vis kan 

läraren ge eleverna förutsättningar till en helhetssyn på kunskap. Informanterna tycker att 

Gy11 för fram kostens betydelse på ett bättre sätt än sin föregångare Lpf94. Däremot tycker vi 

att det fortfarande finns utrymme för utveckling, eftersom Xiaoming m.fl. (2012) beskriver att 

riktlinjer gällande hälsoundervisning bör tydliggöras i styrdokumenten. Informanterna anser 

att styrdokumenten främst handlar om fysisk aktivitet, men vi menar att med en tydligare 

hälsofokusering i styrdokumenten kan idrott och hälsa komma ifrån de traditionella 

uppfattningarna om att främst handla om fysisk träning. I förlängningen kanske eleverna kan 

se ämnet som ett kunskapsämne och inte som skriver ett tillfälle för fysisk aktivering (Larsson 

2004; Pill m.fl. 2012).  

 

Informanterna påpekar att de skulle föredra en tydligare styrning, gärna genom införande av 

nationellt prov, vilket Riksrevisionen (2011) menar stärker den nationella likvärdigheten i 

betygssättning. Informanterna beskriver att ramfaktorer som till exempel 

elevsammansättningen kan medföra begränsningar i undervisningen. Vi ser samtidigt 

problematiken med mer styrning. Ramfaktorerna skiljer sig mellan skolor i landet, vilka 

försvårar en allt för tydlig formulering i styrdokumenten.  
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8.2.2 Undervisningen 

Det har tidigare angivits att hälsa ofta ses som teoretisk kunskap. Vi anser inte att hälsa endast 

behöver vara ett teoretiskt moment i idrott och hälsa, däremot behövs enligt Xiaoming (2012) 

teoretisk kunskap för bättre praktiska färdigheter. Denna syn har informanterna, eftersom de 

beskriver att de gått från att se kost som ett enskilt moment till att inbegripas i ett större 

arbetsområde. Denna förändring av arbetssätt har även medfört att informanterna har svårt att 

uppskatta hur mycket tid de lägger på kostundervisning. Det framkommer dock att 

undervisningstiden varierar mellan 40 minuter och fem timmar vilket enligt Brenowitz och 

Reeves-Tuttle (2003) är för lite tid för att en bestående beteendeförändring skall ske. Enligt 

Brenowitz och Reeves-Tuttle (2003) hänger antalet undervisningstimmar ihop med lärares 

självförtroende i kostundervisning. Endast några informanter anger att de har goda kunskaper 

om kost och därmed den tidsmässiga omfattningen av kostundervisningen. Brenowitz och 

Reeves-Tuttle (2003) menar att lärarna bör få fortbildning i kost.  

 

Näringslära är ett ständigt återkommande innehåll i samtliga informanters kostundervisning. 

Ett par av informanterna går endast översiktligt igenom ämnet eftersom de anser att risken för 

upprepningar från högstadiet är stor. Utbildningen skall utgå från de kunskaper och 

färdigheter eleverna erhållit i grundskolan (SFS 2010:800), men skall även utformas från 

elevernas kunskapsnivå (Skolverket 2011a). Vissa elever var kanske inte tillräckligt mogna 

för att ta till sig undervisningen på högstadiet, således blir repetition ett värdefullt inslag i 

undervisningen.  

 

Resultatet visar att övervägande del av informanterna diskuterar kost och hälsa utifrån ett 

träningsperspektiv. Endast ett par av informanterna anger att kostutbildningen även borde 

spegla elevernas framtida yrkesliv. En person som arbetar i skogen behöver en annan typ av 

kost än den som sitter på kontor. En enkel parallell att dra, precis som en utav informanterna 

påpekade, är att individualisera utbildningen i idrott och hälsa. Vi är dock medvetna om att 

den ekonomiska ramfaktorn omöjliggör en fullständig individualisering. 

 

Informanterna använder sig av Uppladdningen som en källa till sin kostundervisning. 

Eftersom gymnasieskolan skall utgå från vetenskaplig grund (Skolverket 2011a) kan det 

diskuteras huruvida en bok publicerad av ett företag som säljer kolhydratsprodukter är 

objektiva i ämnet. Informanterna tar dock inte upp denna problematik. Vår studie visar att 

förutom Uppladdningen är läroböcker, internet och populärvetenskapliga tidskrifter de 
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vanligast förekommande källorna i kostundervisningen. Det stämmer delvis överens med det 

Ekenberg och Jäppinen (2010) beskriver, att den egna lärarutbildningen är den viktigaste 

informationskällan. Därefter följer läroböcker, internet och kollegor. 

 

8.2.3 Bedömningen 

Informanterna poängterar tydligt att bedömning handlar om att se helheten och inte bara 

faktakunskaper. Enligt Quennerstedt (2007) uppger 42,3 procent av alla elever att de inte har 

erhållit kunskap gällande sambandet mellan levnadsvanor och hälsa. Med kostundervisning 

integrerad i ett större arbetsområde möjliggörs en ökning av andelen elever som ser 

sambandet levnadsvanor och hälsa. Vi anser att synen informanterna har på bedömning tyder 

på en positiv utveckling. Dock ser vi även riskfaktorer med att integrera mindre moment i 

större arbetsområden. Att göra summativa bedömningar i mindre moment är relativt enkelt 

och okomplicerat. Det torde även vara lätt för läraren att motivera för eleven varför denne fått 

ett visst betyg. När mindre moment sätts in i ett större sammanhang finns risken att 

bedömningen blir ”oklarare”. Informanterna menar att egenträningsprojekt kan bli för 

komplext för vissa elever. När eleverna är osäkra på vad som skall bedömas blir det ännu 

viktigare att läraren tydliggör målen (Wiliam 2007).  

 

Samtliga informanter uppger att de använde sig av seminarier, prov eller egenträningsprojekt 

vid bedömning av kost. López-Pastor m.fl. (2012) beskriver att arbetsinsats och klädsel 

speglar bedömningen i PE. Redelius m.fl. (2009) visar att lärare främst bedömer fysiska 

prestationer. Larsson (2004) skriver att eleverna inte upplever idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne. Med mer teoretisk bedömning tror vi att elevernas uppfattning om att ämnet 

främst är till för fysisk aktivering kan reduceras. 

 

En av informanterna har använt sig av kamratbedömning och anser att det är en bra metod. 

Med tanke på de fördelar Wiliam (2007) beskriver kring självbedömning och 

kamratbedömning är detta något som lärare kan dra fördel av. Informanterna uttrycker att de 

var negativa till kamratbedömning på grund av att arbetena behandlar personlig och känslig 

information. Vi tror att man kan komma undan den problematiken genom att introducera 

kamratbedömning tidigt i skolåren och på så vis göra det till en naturlig del av skolans 

arbetssätt. Eleverna skall dessutom själva få välja vem de ska bli bedömda av. Vi tycker även 

att detta kan nyttjas i den praktiska undervisningen. 
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8.3 Avslutande diskussion 
För att knyta ihop studien vill vi återvända till det vi beskrev i inledningen. Maten är en 

grundstomme för ett friskare liv. Nära 60 procent av männen, dryga 40 procent av kvinnorna 

och 20 procent av barnen är överviktiga. Rani m.fl. (2012) och Walton m.fl. (2013) menar att 

kostundervisning skulle kunna få en positiv effekt på barns hälsa och kostvanor. Att 

undervisning i skolan löser alla problem menar vi givetvis inte. Flera andra aktörer som 

exempelvis arbetsgivare och hälso- och sjukvården spelar också en stor roll i folkhälsoarbetet.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att studien givit oss en tillfredställande känsla eftersom våra 

informanter insett att hälsa kräver ett helhetstänk. De jobbar därför aktivt för att ungdomarna 

skall få en mer hälsosam livsstil. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
Arbetet har väckt flera tankar och bringat oss en tydligare insyn i lärarnas kostundervisning. 

Däremot ser vi ett flertal möjligheter till vidare utveckling av arbetet. Exempelvis kan 

observationsstudier vara en möjlighet för att se vilken typ av pedagogik läraren använder och 

därmed besvara hur undervisningen sker i praktiken. Vår undersökning skulle även kunna 

replikeras via en kvantitativ ansats. 

 

Arbetet skulle även kunna fördjupas sig i lärarnas innehåll i kostundervisning. Vi har till 

exempel fått fram att de behandlar näringslära. En utökad studie skulle kunna undersöka vad 

inom näringslära läraren undervisar om, samt vilka skillnader som finns mellan olika lärare. 

 

På grundskolan skulle det kunna undersökas huruvida undervisningen sker i samarbete med 

övriga ämnen exempelvis biologi och hem-och konsumentkunskap. I vår undersökning 

framkom det att en informant skulle vilja förlägga en del av sin undervisning till andra ämnen. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Bakgrund 
Kön? 

Ålder? 

Är du utbildad lärare i idrott och hälsa? 

Vilket år tog du examen? 

Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

Undervisar du några i andra ämnen? 

Arbetar du på en kommunalskola eller friskola? 

Vilka kurser idrott och hälsa undervisar du i? 

 

1. Berätta hur du tycker och hur du tolkar de nya styrdokumenten? Läroplan och 

kursplan? 

• Hur är de i jämförelse med LPF94 och gamla kursplanen? 

• Vad anser du om styrningen? 

• Vad anser du om förhållandet mellan teori och praktik? 

• Vilka faktorer förutom styrdokument påverkar ditt val av lektionsinnehåll? 

 

2. Är kost ett intresseområde för dig på ett personligt plan? Eller endast professionellt? 

• Läser du om kost på din fritid? 

 

3. Berätta om vad anser du om att ha kostundervisning som ett moment i kursen idrott 

och hälsa 1? 

• Har du mer eller mindre kostundervisning nu jämfört med de gamla styrdokumenten? 

• Vad har påverkat dig att ha kost som ett moment i din undervisning?  

• Skulle du haft med kost i din undervisning om det inte var så tydligt uttalat? 

 

4.  Berätta om hur du undervisar i kost? 

• I vilket rum sker undervisningen t.ex klassrum, idrottshall, kök 
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• Hur många timmar omfattar kostundervisningen? Och hur är de fördelade under 

kursen? 

• Skulle du vilja förändra utrymmet i undervisningen? 

• Vilken form av undervisning använder du dig av? 

• Skulle du vilja förändra metoden? 

• Påverkar någon annan dig hur du undervisar?  

 

5.  Berätta om vilka ”moment” du undervisar om i kost?  

• Varför valde du just dessa ämnen? 

• Har någon påverkat dig 

• Har du med det innehållet du vill ha med?  

• Skulle du vilja förändra innehållet? 

• Har du förändrat innehållet sedan införandet av GY11? 

• Har du samma undervisning för alla program? 

 

6.  Berätta om vad har du för använt dig av för källor? 

• Varför valde du dessa källor? 

• Har någon påverkat ditt val av källor?  

• Söker du efter ny information? Vart? 

 

7.  Berätta om hur bedömningen sker i momentet kost? 

• Varför valde du denna examinationsform? 

• Vad ser du för för- och nackdelar med denna examinationsform? 

• Har någon annan påverkat ditt val av examinationsform?  

• Skulle du vilja förändra examinationsformen? 

• Tar du hjälp av kollegor i din bedömning och betygssättning? Både i momentet kost 

och övriga moment? 

 

8.  Sammanfatta intervjun och låt informanten ta del av det vi uppfattat. 
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Bilaga 2 
Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som under Vt-13 skriver 

examensarbetet. Vi ämnar kartlägga hur lärare i Idrott och hälsa undervisar och bedömer 

elever i momentet kostundervisning i kursen Idrott och hälsa 1.  

 

Frågeställningarna vi arbetar utifrån är följande:  

• Hur lärare tolkar kursplaner? 

• Hur lärare arbetar med kostundervisning? 

• Hur bedömning sker inom det givna momentet? 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni har möjlighet att medverka i en intervju om max 60 

min någon gång under perioden 25/3 till 12/4. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Daniel Nyman & Kristian Pettersson 


