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Sammanfattning
Kunskaper om näring är väsentligt för individer att utveckla för att förhindra eventuella
folksjukdomar, övervikt och diabetes. I ämnet hem- och konsumentkunskapens kursplan Lgr11
ska eleverna undervisas om ämnet näring. Däremot nämns inte begreppet näring i den
kommande kursplanen Lgr22 vilket kan medföra en viss problematik med att eleverna inte
utvecklar näringslärakunskaper i skolan. Studien syftar till att genom semistrukturerade
intervjuer undersöka fem lärares uppfattningar om begreppet näring och dess betydelse, samt
hur de undervisar om ämnet näring utifrån Lgr11 och potentiella undervisningssätt från Lgr22.
I intervjuerna förmedlar lärarna att kunskaper om näring är väsentligt. Eleverna behöver
utveckla en medvetenhet om de olika näringsämnenas betydelse för deras välmående. Samtliga
informanter anser att de bedriver en undervisning om näring utifrån Lgr11, däremot kommer
några av informanterna lägga mindre undervisningstid på ämnet näring utifrån Lgr22. En
anledning till den planerade minskningen uppges vara ämnets begränsade timfördelning.
Studiens slutsats mynnar ut i att kunskaper om näring är väsentligt för individer att utveckla för
att motverka eventuella folksjukdomar och för att må bra. Skolan har möjlighet till att utveckla
elevernas kunskaper om näring utifrån Lgr11 samt Lgr22. Trots att begreppet näring inte nämns
explicit i Lgr22 går det att tolka in i de övriga centrala innehållen. Informanterna meddelar att
de kommer fortsatt bedriva undervisning om näring då de anser att det är viktiga kunskaper för
eleverna att utveckla. Några informanter föreslår ett ökat ämnesöverskridande arbete om näring
med andra ämnen för att kunna tillägna ytterligare tid till näringslära.
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1 Inledning
Felaktiga kostvanor är en av de vanligaste anledningarna till ohälsa. En långvarig näringsbrist
kan ge hälsomässiga konsekvenser (Folkhälsomyndigheten, 2020). Människor riskerar att
utveckla olika folksjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
Dessa sjukdomar kan bland annat utvecklas av ett långvarigt bristande näringsintag menar
Warensjö Lemming m.fl. (2018). Fetma och övervikt blir allt vanligare runtom i världen idag
och anses vara ett allvarligt hälsoproblem, förmedlar Fontaine m.fl. (2003). Sett till forskning
baserad på svensk kontext från 2020 har 52% av den svenska befolkningen mellan åldrarna 16
84 år övervikt eller fetma (Folkhälsomyndigheterna, 2021). Darnton-Hill och James (2004)
påpekar att långvariga hälsosamma matval minimerar risken för utvecklandet av hjärt- och
kärlsjukdomar med 30 50% vilket är goda chanser med tanke på att människor endast justerar
kostvalet. Kunskaper om näring har en påverkan på individens kostvanor och en medvetenhet
kring näringsinnehållet i maten har en påverkan på vilka ställningstagande gällande kosten hen
gör (Spronk m.fl., 2014; Wardle m.fl., 2000).
Tidigare forskning av Perikkou m.fl. (2015) visar att kunskaper om näring är väsentliga
kunskaper att utveckla då det har en påverkan på människors fysiska och kognitiva förmågor.
För att definiera vad näringslära avser är det enligt Nationalencyklopedin (u.å)
Det är väsentligt för människor att utveckla kunskaper
om näring anser Warensjö Lemming m.fl. (2018), forskarna skriver även att skulle individer
utvecklar dessa kunskaper kan det bidra till en bättre kosthållning, vilket minskar risken för
hjärt- och kärlsjukdomar.
Med anledning av de ohälsosamma kostvalen i världen behöver dessa kostval justeras för att
förhindra utvecklandet av folksjukdomar (Fontaine m.fl. 2003). En eventuell förändring av
kostval kan bland annat ske genom att individen utvecklar kunskaper om näring (Serra-Majem,
2001). Elever kan ges möjlighet att utveckla kunskaper om näring i skolan i flertalet ämnen
bland annat i hem- och konsumentkunskapen utifrån
I Lgr22 (2021) för ämnet hem- och
konsumentkunskap nämns inte begreppet näring, vilket nämns i den nuvarande kursplanen
Lgr11 (2019). Serra-Majem (2001) menar att skolans uppgift är att undervisa grundläggande
kunskaper om näring till ungdomar och hur de kan motverka eventuell näringsbrist. SerraMajem (2001) menar att artiklar i den systematiska översikten anser att elever behöver få
kunskaper om hur de kan förebygga ohälsa, det görs dels genom att utveckla kunskaper kring
hur måltider sätts samman efter individuella behov.
Ohälsosamma kostval kan i längden bidra till att individer riskerar att utveckla olika
folksjukdomar. Det är därför ytterst relevant att motverka denna utveckling. Denna studie
kommer att förmedla kunskaper om näring och dess betydelse för individens hälsa och
välmående och hur individer kan utveckla kunskaper för att uppnå en hälsosam livsstil. Studien
kommer också förmedla hur man som lärare kan arbeta med det i skolan. Denna studie är främst
relevant för verksamma lärare inom hem- och konsumentkunskap men också dietister eller
allmänna personer. Revideringen av hem-och konsumentkunskapens kursplan blir verksam
höstterminen 2022 och kan påverka undervisningen om näring då begreppet näring försvinner
i kursplanen Lgr22 (Skolverket, 2021a). Studien syftar därför till att bland annat undersöka vad
verksamma hem- och konsumentkunskapslärare tänker kring hur deras undervisning kan
komma att påverkas med Lgr22 implementering.
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1.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hem- och konsumentkunskapslärare uppfattningar gällande
undervisning om näring utifrån Lgr11 samt Lgr22.

1.2 Frågeställningar
1. Vad betyder undervisning om näring för hem- och konsumentkunskapslärare?
2. Hur undervisar lärare om näring i skolan utifrån Lgr11?
3. Hur tänker lärare att de ska undervisa om näring utifrån Lgr22?

2 Bakgrund
I kommande avsnitt presenteras relevant litteratur som utgör grunden till studien. Först förklaras
begreppet näringslära för att få en ökad förståelse kring dess innebörd. Därefter förklaras
begreppet food- och nutrition literacy, följt av begreppet kunskap i handling. Senare redovisas
relevanta utdrag från Hem- och konsumentkunskapens (HKK) kursplaner Lgr11 och Lgr22
samt faktorer som kan påverka undervisningen.

2.1 Näringslära
Näringslära är ett begrepp som beskriver läran kring kroppens behov såsom proteiner,
kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler, energi samt antioxidanter menar Johansson (2014).
Johansson (2014) beskriver näringslära utifrån vad människor behöver äta för att kroppens alla
funktioner ska fungera maximalt samt upprätthålla ett hälsosamt förhållningssätt. Samtliga
näringsämnen önskas förtäras via kosten (Johansson, 2014). Whitney och Rolfes (2017) skriver
att människokroppen behöver näring för att kunna fungera maximalt och skydda sig mot
sjukdomar. Det är via matvalen det bestäms vilka näringsämnen som ska berika kroppen.
Människors matval har en markant påverkan på individens hälsa, vilket innebär att de val vi gör
kan antingen gynna eller skada hälsan i längden. Ett intag med sämre matval under en längre
tid kan bidra till allvarliga konsekvenser för hälsan. De matval människor gör nu kommer ha
en effekt på den framtida hälsan. Människor bör sträva efter näringsrik balanserad diet för att
upprätthålla god hälsa i längden (Whitney & Rolfes, 2017). Spronk m.fl. (2014) har genomfört
en systematisk översikt av 29 artiklar där de fann ett positivt samband mellan kunskaper om
näring och intag av frukt, grönsaker, fisk och fibrer. Likaså kunde de identifiera ett samband
mellan näringskunskaper och ett minskat intag av läsk, godis och fett. Detta innebär att
kunskaper om näring kan ha en påverkan på individens matval och eventuellt bidra till en
hälsosam livsstil. Serra-Majem (2001) skriver att ungdomar behöver utveckla kunskaper för att
kunna bli medvetna om näringsinnehåll och näringens funktion i kroppen för att de ska kunna
motverka en eventuell näringsbrist.

2.1.1 Food- och Nutrition literacy
Food- och nutrition literacy behövs förklaras i denna studie för att förklara hur begreppen är
kopplade till varandra. Nutrition literacy är ett underbegrepp till food literacy menar Krause
m.fl. (2018). Både Krause m.fl. (2018) samt Vidgen och Gallegos (2014) anser att food literacy
är en strategi individer behöver för att skapa de verktyg och kompetens som krävs för att kunna
forma en hälsosammare livsstil. Begreppet food literacy är ett verktyg för individer för att kunna
utveckla ytterligare kunskaper, färdigheter samt beteende. Dessa förmågor påverkar individens
konsumering, hantering, val och planering av kostintaget. Krause m.fl. (2018) anser att food

6

literacy är ett begrepp som berör utvecklandet av teoretiska kunskaper samt förmågan att
applicera de teoretiska kunskaperna till praktiska kunskaper. Förmågor om att kunna laga mat
är angeläget för individen att kunna då det gynnar utvecklande av food literacy och hälsosamma
matval, vilket enligt Vidgen och Gallegos (2014) gynnar både food- och nutrition literacy en
hälsosam livsstil.
Begreppet nutrition literacy bygger även det på att utveckla kunskaper, förmågor, samt beteende
för att kunna göra bättre matval. Däremot inriktar sig nutrition literacy mer på näring. Det
innebär att individer som utvecklar nutrition literacy skapar förmågan till att kunna hantera
kunskaperna inom näringslära, vilket bidrar till att individen kan vara beslutsfattande och välja
råvaror med bättre näringsinnehåll (Gibbs & Chapman-Novakofski, 2010). I ämnet HKK i
kursplanerna Lgr11 (2019) samt Lgr22 (2021) ska eleverna undervisas om näring och är därför
i behov av att utveckla nutrition literacy för att kunna utöva dessa kunskaper.
Ett utvecklande av nutrition literacy är väsentligt för att främja goda kostvanor menar Krause
m.fl. (2018). Begreppet nutrition literacy utgår från individens kognitiva kapacitet och att läsoch räknefärdigheter är väsentligt för att kunna tolka och använda kunskaper om näring.
Besitter individen inte denna kapacitet kan hen inte tolka och förstå näring, vilket resulterar till
att individen inte kan utveckla nutrition literacy. Nutrition literacy berör individens kompetens
kring hälsa. Hur individen uppfattar och förstår funktioner och processer kring näringslära, samt
utveckla de kunskapsverktyg som krävs för att kunna upprätta en hälsosam levnadsvana
(Krause m.fl., 2018).

2.1.2 Kunskap i handling och tyst kunskap
Hjälmeskog och Höijer (2019)
Författarna förklarar att det finns en skillnad mellan de två begreppen då kunskap i
handling innebär att de teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken. Kunskap om handling
handlar om att individen utvecklar kunskaper kring hur det teoretiskt skulle gå till i praktiken.
Även Molander (1996) presenterar att kunskap i handling innebär att individen praktiskt ska
kunna utöva de teoretiska kunskaperna i praktiken. Molander (1996) definierar begreppet
kunskap i handling
göra saker, hon tränas till något, med frågor,
korrigeringar,
on sig själv att uppmärksamma och göra
och alltså förstå
201).
Det är betydelsefullt för lärare i detta fall att de inte enbart bedömer de kunskaper som
synliggörs i tal och text från eleverna. Det är även väsentligt att lärare kan se elevernas
kunskaper från ytterligare en synvinkel, nämligen i praktiken. Det skulle resultera till att läraren
utvecklade en objektiv bild av elevernas förståelse menar Molander (1996). I
kommentarmaterialet för HKK i Lgr11 står det förklarat om begreppet kunskap i handling och
dess innebörd i en skolkontext (Skolverket, 2011). Kunskap i handling innebär att teori och
praktik är tätt sammanlänkat i ämnet HKK. Det är när sinnesupplevelser, känslor, intellekt och
handlingar samlas som teoretiska kunskaper kan implementeras till praktiska kunskaper. I
ämnet HKK ska eleverna utveckla förmågan att implementera teoretiska kunskaper till handling
och inte om handling menar Skolverket (2011). Kunskap i handling kan i denna studie anses
vara sammanlänkat med tyst kunskap.
Polanyi (1996) var den som myntade begreppet tyst kunskap (tacit knowledge). Begreppet
innebär att kunskaper även framträder i praktiken och att det inte går att bevisa textuellt
(refererad i Lundgren & Von Schantz Lundgren, 2012). Lundgren och Von Schantz Lundgren
(2012) förtydligar att den tysta kunskapen innebär yrkeskunskaper. Den tysta kunskapen vägs
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sedan in i respektive elevs omdöme, vilket kan anses vara en utmaning vid samarbetet med
andra lärare om elevers olika omdömen, menar Wyatt-Smith och Klenowski (2010). Det är de
teoretiska kunskaperna individen visar genom skrift, men yrkeskunskaper förmedlas via
handling menar Molander (1996). Författaren skriver även att ska individer skapa förståelse om
olika begrepp måste det upplevas i ett sammanhang, även att begreppet tyst kunskap är kopplat
till kunskap i handling (Molander, 1996).

2.2 Läroplanen
I nedanstående avsnitt kommer explicita utdrag från HKK- kursplan redovisas, både från Lgr11
och Lgr22. Detta görs för att redovisa vilka syften och centrala innehåll för årskurs 1-9 studien
grundar sig på. I nedanstående text kommer begreppet näring att omformuleras till näringslära,
då kunskaper om näring är likgiltigt med näringslära.

2.2.1 Läroplanens framväxt
Under höstterminen 2011 framställdes en ny läroplan vid namn Lgr11 (Regeringsbeslut
U2009/312S). Därefter beslutade regeringen 2020 att revidera läroplanen Lgr11 då de ville
skapa mer fokus på kunskap och bildning i undervisningen (Regeringen, 2020). I förordningen
2015:1047 står det att Skolverket skall genomföra en kontinuerlig analys av potentiella
åtgärdsplaner för läroplanen, vilket innebär att myndigheten skall tillgodose dessa behov (SFS
2015:1047). Mellan år 2017 2018 genomförde Skolverket en inventering av skolverksamheten
för att upptäcka eventuella behov. Efter denna granskning framställdes en behovsanalys om vad
som måste förändras inom skolan sett till bland annat verksamma lärare och huvudmäns åsikter
kring läroplanen. Skolverket ville att lärare skulle få ett mer konkret och bättre arbetsverktyg,
samt betona förmågorna kunskap och bildning. De ville också stärka kvalitén i undervisningen
och bidra till en mer likvärdig utbildning (Prop. 2019/2019:173/2019:770). Regeringen
utvecklade därför Lgr11 till Lgr22 som var tänkt att komma i bruk 1 juli 2021. Regeringen
beslutade att skjuta upp Lgr22 till höstterminen 2022 på grund av den rådande pandemin Covid19. Pandemin resulterade i ett ansträngt läge för huvudmän, rektorer och lärare. Regeringen
ville i detta läge att aktuell personal skulle fokusera på undervisningens kvalité då den bedrivs
på distans av och till (Regeringen, 2021). Kursplanerna Lgr11 samt Lgr22 utgör grunden för
denna studie.

2.2.2 Aktuella kursplanen i hem- och konsumentkunskap
I den aktuella kursplanen Lgr11 (2019) för årskurs 1-9 i ämnet HKK står det i syftet att
undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar initiativförmåga samt kreativitet vid
matlagning och skapande av måltider. I syftet står det även att individen ska lära sig att planera
och tillaga måltider för olika situationer och sammanhang. HKK undervisningen syftar till att
utveckla elevernas praktiska och teoretiska förmågor. I praktiken innebär det att eleverna ska
utveckla flera olika förmågor som berör mer än praktisk tillagning av livsmedel i köket. Ämnet
syftar även till att utveckla teoretiska kunskaper såsom hälso-, ekonomiska- samt miljöaspekter.
Syftet i Lgr11 (2019) och Lgr22 (2021) är densamma. Enligt Lgr11 (2019) och Lgr22 (2021)
ska eleverna få en undervisning inom hälsa. I ämnet HKK ska eleverna utveckla kunskaper för
att kunna främja en hälsosam livsstil samt goda matval som är väsentliga i livet sammanfattar
Cullbrand (2003) i en licentiatavhandling av tre studier, där har hon bland annat studerat HKK:s
kursplan från 2000.
Tabell 1 visualiserar skillnader mellan det centrala innehållet i Lgr11 (2019) samt Lgr22 (2021).
De förändringarna som har gjorts i det centrala innehållet är bland annat att begreppet näring
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tas bort i Lgr22 (2021). I de båda läroplanerna ska eleverna fortfarande utveckla kunskaper om
hur man äter varierade och balanserade måltider och tillaga måltider utifrån individuella behov
och sammanhang.
Tabell 1. Jämförelse av det centrala innehållet i HKK med avseende på näring i Lgr11 samt Lgr22.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet, 2019. Lgr11 (2019) för
ämnet hem- och konsumentkunskap.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet, 2021. Lgr22 (2021) för ämnet hem- och
konsumentkunskap.

Åk 1 6:
av varierade och balanserade måltider samt hur

Åk 1 6

Åk 7 9 Individuella behov av energi och
näring, till exempel vid idrottande, samt hur

Åk 7 9
anpassning till individuella behov

2.2.3 Faktorer som påverkar hem- och
konsumentkunskapsundervisningen
Hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämne sett till timplanen, vilket innebär att
ämnet har totalt 118 undervisningstimmar under elevernas nio år i skolan. Ämnet utgör endast
0,75% av den totala undervisningstiden i skolan menar Rosén (2004). Sett till kursplanen samt
ämnets totala undervisningstid är tidsutrymmet begränsat, vilket innebär att HKK-lärare måste
ha en planering som täcker alla områden som står i ämnets kursplan, vilket resulterar till att
undervisningen om näringslära får ett begränsat tidsutrymme i den redan reducerade timplanen.
I och med den begränsade timplanen för ämnet HKK kan ett potentiellt samarbete med andra
ämnen vara nödvändigt. I läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2019) står det att rektorn ansvarar
rdnas så att eleverna får möjlighet att
Denna benämning står även kvar i Lgr22
(Skolverket 2021b). Ämnet HKK kan alltså enligt benämningen samarbeta med ytterligare
ämnen i skolan.
Hjälmeskog och Höijer (2019) förmedlar att Finland värdesätter ett ämnesöverskridande
arbetssätt för att ge eleverna helhetssyn och ökad förståelse. Ett potentiellt ämnesövergripande
arbete kan också gynna lärarna då de får en utvecklad förståelse inom andra ämnen. Likaså
presenterar Hattie och Ashing (2014) att det gynnar elevernas lärande om lärare samarbetar
med planering och har likgiltiga ståndpunkter i undervisningsinnehållet. Det är även av
betydelse att lärarna kan förstå varandras åsikter och strategier, vilket också kan få en positiv
påverkan på utvärderingen av hur deras planering påverkar studieresultatet hos eleverna. Hattie
och Ashing (2014) anser att ett långvarigt samarbete mellan lärare bidrar till en högre kvalité
på undervisningen. Skolverket (2013) menar att lärare har möjlighet till att arbeta
ämnesöverskridande i den utsträckning de önskar med hänsyn till att kursmål i de olika ämnena
uppfylls. Ett ämnesöverskridande arbete kan även bidra till en ökad likvärdig undervisning och
omdöme för respektive elev.
Tabell 2 visar ytterligare ämnen som skall beröra ämnet näring i undervisningen. Med dessa
ämnen kan ett potentiellt samarbete med HKK vara aktuellt. Tabellen visar ämnesplanerna
Lgr11 (2019) samt Lgr22 (2021) för ämnena idrott och hälsa, biologi och kemi. I ämnet idrott
och hälsa innebär läroplansskiftet att undervisning om näring kommer att försvinna i Lgr22
(2021). Inom ämnet biologi sker det smärre förändringar. Förändringarna kommer dock inte
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påverka det centrala innehåll som berör näring och hur det kan påverka den psykiska och fysiska
hälsan. Inom ämnet kemi är det centrala innehållet likartat, däremot ska elever i årskurs 7-9
undervisas om specifikt kolhydrater, proteiner och fetter och vad de har för funktioner i
människokroppen.
Tabell 2. Översikt över Lgr11 samt Lgr22 centrala innehåll i idrott och hälsa, biologi och kemi.

Läroplan
Centralt innehåll
i idrott och hälsa

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet, 2019. Lgr11 (2019).
Åk 4 6: Näringslära förekommer inte

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet, 2021. Lgr22 (2021).
Näringslära förekommer inte i årkurs 1-9

Åk 7 9
lika definitioner av hälsa, samband
mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet
mellan beroendeframkallande medel och

Centralt innehåll
i biologi

Åk 4 6:

Åk 4 6
ch hur de
kan förebyggas och behandlas. Hur den
psykiska och fysiska hälsan påverkas av

Åk 7 9
Åk 7 9: Hur den psykiska och fysiska hälsan
förekommande sjukdomar och hur de kan
samt hur hälsoproblem kan begränsas på
individ- oc
Centralt innehåll
i kemi

Åk 4 6: Matens innehåll och
näringsämnenas betydelse för h

Åk 4 6: Matens inneh ll och
n rings mnenas betydelse f

Åk 7 9:
llet i mat och drycker och
dess betydelse f r h

Åk 7 9: Kolhydrater, proteiner och fetter

3 Metod
I nedanstående avsnitt beskrivs studiens metod och urval. Därefter förklaras tillvägagångssättet
gällande datainsamling, databearbetning, etiska övervägande och eventuella bortfall.

3.1 Design
Studien hade ett hermeneutiskt förhållningssätt då forskaren syftade till att tolka och skapa en
förståelse kring lärarnas uppfattningar, anser Patel och Davidson (2019). Inom hermeneutiken
syftar den mänskliga verkligheten att omvandlas till skriftlig tolkning av förståelse och inte
förklaringar skriver Patel och Davidson (2019). Studien baserades på en kvalitativ metod för
att kunna undersöka lärares uppfattningar som genererar en mer detaljerad data (Christoffersen
& Johannessen, 2015). Detta genomfördes via semistrukturerade intervjuer med verksamma
lärare inom ämnet HKK (se mer under urval). Semistrukturerade intervjuer användes för att
kunna samla in data som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar, gällande lärares
uppfattningar om näring. Datan bör samlas in från praktiken av verksamma lärare inom ämnet
HKK för att kunna besvara studiens syfte. För att kunna undersöka lärares uppfattningar bör
det göras i dialog och diskussion, därav var det mest lämpligt att använda semistrukturerade
intervjuer (Christoffersen & Johannessen, 2015). Semistrukturerade intervjuer gjorde det
insamlade datamaterialet mer detaljerat, beskrivet och trovärdigt, vilket ansågs vara till en
fördel då studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar kring ämnet näringslära utifrån
Lgr11 (2019) och Lgr22 (2021).
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Kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer och det görs genom att identifiera
skillnader och likheter i texter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Lundman & Hällgren
Graneheim, 2008). Metoden präglades av en kvalitativ innehållsanalys och användes för att
kunna identifiera och tolka det insamlade datamaterialet från intervjuerna. Lundman och
Hällgren-Graneheim (2008) ansåg att kvalitativ innehållsanalys var en vanlig metod inom
human- och beteendevetenskap.

Figur 1. Översiktlig planering över det
metodologiska angreppssättet.

3.2 Urval
Deltagarna i intervjuerna var valda utifrån inklusionskriterier. Dessa kriterier bestämdes innan
förfrågningar till lärare skickades ut för att informanterna till studien skulle ha likvärdig
bakgrund mederfarenheter.
Studiens urval bestämdes utifrån nedanstående inklusionskriterier:
Verksam lärare inom hem- och konsumentkunskap
Legitimerade lärare mellan årskurserna 1-9
Erfarenhet inom yrket
Informanterna i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Fördelen med att använda
bekvämlighetsurval är att jag som skribent har tillgång till informanterna och har sedan innan
en bekantskap med dem. Detta kunde bidra till att jag enklare kunde få ta del av deras tankar
kring ämnet i och med att ämnet inte betraktade
fersen & Johannessen,
2015).
De utvalda lärarna rekryterades via personliga kontakter där kommunikationen skett via mail
för att skapa kontakt, därav har det gjorts ett bekvämlighetsurval. Samtliga fem informanters
mailadresser hade forskaren sedan innan. Ett första mail upprättades för att skapa kontakt och
för att informera om den kommande studien (se bilaga 1). Alla informanter gav sitt samtycke
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till att delta i studien och blev informerade om att de är anonyma i studien.
Informanterna fick sedan möjligheten till att själva välja fingerade namn till studien för att de
skulle få kännedom om vem de är i studien. Följande namn bestämdes till studien Frida, Greta,
Kajsa, Maddan och Harry. Samtliga informanter gav sitt godkännande och valde att medverka
i studien, vilket bidrog till att studien inte hade något bortfall.
Nedan presenteras tabell 3 för att skapa en överblick kring informanternas bakgrundsfakta
såsom fingerade namn i studien, examensår, verksamma år, vilka årskullar hen undervisar och
antalet arbetsplatser de jobbat på som HKK-lärare.
Tabell 3. Övergripande bakgrundsfakta om studiens informanter.

NAMN

EXAMENSÅR

FRIDA

2021

GRETA

2020

KAJSA

ANTAL
VERKSAMMA ÅR
1år

UNDERVISAR
ÅRSKURS (ÅK)
Åk 6-9

OLIKA
ARBETSPLATSER
1

Åk 6 & 8

2

1993

6 år (5 år-obehörig, 1 år
behörig)
20 år

Åk 6 & 8 samt särklass

1

MADDAN

1983

38 år

Åk 8 & 9

15

HARRY

2017

5 år

Åk 7-9

1

3.3 Datainsamling
De semistrukturerade intervjuerna med informanterna utgick från en intervjuguide med öppna
frågor som var utformade efter studiens syfte och frågeställningar. Christoffersen och
Johannessen (2015) förmedlar att semistrukturerade intervjuer präglas av flexibilitet. Detta
innebar att personen som intervjuade kunde ställa följdfrågor utöver intervjuguiden samt be
informanten att förtydliga vissa svar etc., vilket bidrog till mer detaljerad datainsamling.
Därmed kunde mer detaljerad data samlas in och anpassas utefter studiens syfte och
frågeställningar, vilket ansågs vara en styrka för studien. Christoffersen och Johannessen (2015)
samt Bryman (2018) förklarar att semistrukturerade intervjuer utgår från en övergripande
intervjuguide vilket innebar att frågorna var riktade till vilket ämne som skulle tas upp under
intervjun. Frågorna i intervjuerna var öppna och hade inga givna svarsalternativ (se bilaga 2).
Intervjuguiden bestod av tretton olika frågor, varav sex frågor berörde mer allmän information
om informanten såsom vilka årskullar de undervisar i, hur länge de jobbat etc. Christoffersen
och Johannessen (2015) beskrev att det är till en fördel att använda frågor som stiftar bekantskap
med informanterna, för att respektive informant ska vara bekväm i intervjun. De övriga sju
frågorna baserades utifrån studiens undersökningsområde. Frågorna var öppna och syftade till
att undersöka informanternas uppfattningar och tankar kring undervisning om näring. Se bilaga
2 för intervjuguide. Frågorna bearbetades och formades utefter studiens undersökningsområde
för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Hade informanten ytterligare synpunkter eller
aspekter kunde de efter genomförandet av intervjun tillägga ytterligare information. Samtliga
intervjuer spelades in med en smartphones inspelningsfunktion, för att enklare kunna göra en
tillbakablick på intervjuerna.
Innan genomförandet av intervjuer genomfördes en pilottestning av intervjuguiden (se bilaga
2). Pilottestet ansågs vara lämpligt för att säkerhetsställa att intervjuguiden kunde ge det
datamaterialet som behövdes för att kunna undersöka studiens syfte och för att säkerhetsställa
att inga ytterligare frågor behövdes kompletteras till intervjuguiden. Pilottestet gjordes med en
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annan lärarstudent för att testa uppskattad intervjulängd, samt om frågorna kunde ge mer
detaljerade svarsalternativ. Efter pilottestet ansågs intervjuguiden vara tillräcklig och behövde
inte justeras inför de resterande intervjuerna.
De utvalda lärarna rekryterades via personliga kontakter där kommunikationen skett via mail
för att skapa kontakt, (se bilaga 1).
Till intervjuerna fick informanterna i studien själva välja om de ville genomföra intervjun
personligen eller digitalt via Google meet för att de skulle vara bekväma i situationen. Detta har
tillgodosetts då de själva fick välja var och hur de ville genomföra intervjun. Det var två
informanter som valde att ses personligen. De personliga intervjuerna genomfördes ostört i
deras HKK-klassrum på deras respektive arbetsplats. För de tre som valde att genomföra
intervjun digitalt genomfördes den i respektive informants hemmiljö. Samtliga informanter
befann sig i en bekväm miljö vilket också påverkar deras svar menar Christoffersen och
Johannessen (2015). Samtliga fem intervjuer varade mellan 20 25 minuter. Efter en och en
halv vecka datainsamling var samtliga fem intervjuer genomförda. Därefter anonymiserades
intervjupersonerna och i studien används fingerade namn för informanterna, för att enklare
särskilja deras uppfattningar.

3.4 Databearbetning och analys
Det inspelade datamaterialet från samtliga fem informanterna skapade ett omfattande
datamaterial. Transkriberingen var en tidskrävande process. Vid transkriberingen användes en
smartphones reglage på uppspelningshastighet. Uppspelningshastigheten justerades på det
inspelade materialet och sänktes från 1,0 till 0,5. När denna hastighetsjustering gjordes kunde
datamaterialet från intervjuerna transkriberas till text i ett annat dokument. Justering av
hastigheten genomfördes med samtliga fem intervjuer. Transkriberingen var en tidskrävande
process men alstrade en trovärdig transkriberad data, vilket ansågs vara en stor fördel till denna
studie. Vid transkriberingen av data präglades databearbetningen av fyra olika steg enligt den
kvalitativa innehållsanalysen skriver Patel och Davidson (2019). Det första steget innebar att
skribenten ska bekanta sig med datamaterialet som samlats in och utveckla ett helhetsintryck.
Detta genomfördes då transkriberingarna korrekturlästes tre gånger för att skapa en
helhetsuppfattning. Därefter analyserades likheter och skillnader mellan de olika intervjuerna,
vilket är det andra steget enligt Patel och Davidson (2019). I steg tre kategoriserades det
insamlade datamaterialet utifrån olika kategorier med fem olika färgmarkeringar för att särskilja
resultatet. Vardera kategori hade en färg rosa, grön, orange, gul och blå. Kategorierna valdes
utifrån studiens informanters respektive svar.
Kategorierna blev följande:
Betydelse av undervisning om näring
Lärares undervisningssätt utifrån Lgr11
Potentiella undervisningssätt för Lgr22
Ämnesöverskridande arbetssätt
Begränsad timplan
För att undvika feltolkningar och att bekräfta eventuell hypotes hos forskaren har materialet
färgkodats, för att förtydliga så kan samma material kodas i olika färger. Detta påverkades av
vilket sammanhang informanten har förmedlat svaret, vilket innebar att det inspelade materialet
var väl genomarbetat för att undvika eventuella syftesfel. Kvalitativ innehållsanalys valdes som
analysmetod för att kunna undersöka eventuella variationer (Granskär & Höglund-Nielsen,
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2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes
genom att analysera likheter och skillnader i det transkriberade materialet.
I det sista steget enligt Patel och Davidson (2019) studerades underliggande förklaringsfaktorer
för att utforma ett tydligt mönster utifrån datamaterialet från intervjuerna. Datamaterialet
analyserades gentemot alla informanter i studien för att kunna förena underliggande faktorer,
samt analysera eventuella avvikelser. Dessa faktorer kom sedan till att utgöra grunden för
studiens resultat. Efter en väl bearbetning och analys av data fastställdes det att ytterligare
insamling av data inte var nödvändigt. Efter att ha analyserat data bearbetades och
omformulerades studiens frågeställningar för att matcha insamlad data. Smärre justeringar
genomfördes såsom omformulering av meningar på studiens frågeställningar.
Nedanstående figur 2 illustrerar ett exempel på kategoriseringen av samtliga informanternas
transkriberingar. Strukturen är hämtad från Lundman och Hällgren Graneheim (2008).
Meningsenhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Underkategori

Kategori

Att man får reda på
vad som händer om
man låter bli att äta
vissa saker eller
att man väljer bort
vissa saker och
förstår inte varför
man inte orkar

Medvetenhet om
vad som händer om
man utesluter vissa
saker

Förståelse kring
uteslutande av
näringsaspekter

Betydelse av
näringslära

Näring

Hur ska man göra
en sammansatt
måltid om man inte
har koll på sina
näringsämnen så

Måste ha
kunskaper om
näring för att kunna
skapa en
sammansatt
måltid

Näringskunskaper
för att skapa
sammansatt måltid

Kunskaper om
näring

Näring

Figur 2. Beskrivning av datamaterialets kategorisering.

3.5 Etiska aspekter
Både Bryman (2018) och Christoffersen och Johannessen (2019) förklarar att vid forskning
måste informanterna bli informerade om de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) har
publicerat.
Informationskravet. Kravet innebar att informanterna informerades om studiens syfte.
Syftet upplystes för informanterna vid första mailkontakten.
Samtyckekravet innefattar att informanterna fått ge sitt medgivande till att delta i
studien. Kravet uppfylldes då informanterna gav sitt medgivande till att delta i studien,
gjordes vid den första mailkontakten.
Konfidentialitetskravet är kopplat till sekretess. Kravet innebar att informanterna ska få
ta del av informationen att de är anonyma i studien. Likaså att det de förmedlar i
intervjun har obehöriga ej tillgång till. Kravet uppfylldes både vid första mailkontakten
samt innan genomförandet av respektive intervju.
Nyttjandekravet innefattar att den insamlade informationen från intervjuerna avses att
endast användas till denna studie. Informationen förmedlades till informanterna innan
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intervjuerna. Det inspelade intervjumaterialet förvarades på forskarens privata mobil.
Därefter förvarades det transkriberade materialet i ett privat dokument på Google drive
vilket ingen annan hade tillgång till. Detta säkerhetsställde att ingen obehörig hade
tillgång till materialet.
Genom att ha informerat samtliga informanter i studien kring de fyra kriterierna uppfylldes alla
fyra etiska aspekter som forskning kräver.

4 Resultat
Nedan presenteras resultatet från samtliga fem informanter. I den första delen kommer lärarnas
uppfattningar kring betydelse och innebörd av näringslära att presenteras. Sedan presenteras
lärares strategier eller föreställningar de har kring undervisning om näring utifrån kursplanen
Lgr11 i HKK, följt av lärarnas potentiella undervisningsstrategi kring näring utifrån Lgr22.
Därefter presenteras ett önskvärt ämnesöverskridande samarbete från informanterna samt den
begränsade timplanen i HKK.

4.1 Betydelsen av näringslära
Utifrån de fem genomförda intervjuerna framkom det att samtliga informanter ansåg att
näringslära innebär kunskaper om näring. Att man som individ är medveten om de olika
näringsämnena, var de finns och varför vi behöver dem. Likaså att individen blir medveten om
vilken näring maten ger och hur det påverkar kropp och välmående. Människan behöver
kunskaper om näringslära för att veta vad hen ska äta för att må så bra som möjligt menar Frida,
Greta och Kajsa. Vidare beskriver Maddan att näringslära innebär också att individen är
medveten om hur man komponera en måltid för att få i sig av alla delarna i matcirkeln.
Informanten Greta förmedlar också att näringslära kan ha olika betydelse beroende på vem man
frågar.
Näringslära har olika betydelse beroende på vilka kategorier de tillhör, exempelvis har
näringslära en annan betydelse för dietister och för HKK-lärare har det en annan betydelse.
Näringslära är ett mångdimensionellt begrepp (Greta).

Informanten Harry säger också att HKK-lärares uppgift är att förmedla kunskaper om
näringslära till eleverna för att göra de medvetna om innehållet i maten och inte lära dem vara
rädda för maten. Eleverna ska utveckla en förståelse för att veta vad som är bra och vad som är
mindre bra, exempelvis att utveckla kunskaper om att dricka fem redbull varje dag inte är
hälsosamt i längden men att dricka en ibland inte är farligt. Eleverna ska utveckla ett
konsekvenstänk. Både Frida, Harry och Maddan nämner att det är viktigt att veta vilka
konsekvenser olika matval kan ge om man inte får i sig tillräckligt med näring. Informanten
Kajsa förmedlar även att kunskaper om näring är väsentligt och att individer behöver utveckla
en form av medvetenhet för att kunna vara kritiska i samhället.
Men sen kan man önska att reklamen ändras, även kroppsidealet. För på något sätt så är det de
som styr näringsläran, hur man ska se ut, hur man ska vara och hur man ska äta. Exempel utifrån
miljön, nu ska vi minska köttkonsumtionen och massvis med elever blir vegetarianer, å jo tjena,
så faller dem ihop som korthus. Då de inte ersätter det animaliska proteinet mot vegetabiliskt
protein och så står de där och har B12 brist. Det är så tråkigt, det är så jobbigt, det gör så ont i mig
att se det. Media påverkar ungdomar så mycket så de tänker inte på näringsaspekterna och
föräldrarna är inte så medvetna om det heller och de köper Quornprodukter och så tycker inte
ungdomarna om det och då petar dem bara i maten (Kajsa).
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Samtliga fem informanter anser att kunskaper om näring är väsentliga kunskaper att utveckla.
Individer behöver vara medvetna om näringslärakunskaper för att kunna prestera och orka i
längden, speciellt vid fysisk aktivitet. Det är en livslång kunskap menar Frida. Samtliga fem
informanter anser att det är relevant att få kunskaper om vad näringsämnena har för funktion i
kroppen, vad som händer vid eventuell näringsbrist eller näringsöverskott, samt i vilka
livsmedel man finner respektive näringsämne. Likaså tillägger Kajsa att individer ska utveckla
kunskaper hur man kan komponera måltider för att få i sig alla näringsämnen. Maddan anser
att det är svårt att komponera en sammansatt måltid utifrån individuella behov om individen
inte har kunskap om näringsämnena, vilket står i det centrala innehållet i kursplanerna Lgr11
samt Lgr22. Informanten Kajsa beskriver att det är viktigt att utveckla kunskaper så individen
kan förstå hur kroppen påverkas av de man äter.
Att man får reda på vad som händer om man låter bli att äta vissa saker. Som det är nu så är det
många som ska äta näringstillskott och att det är så enkelt att få i sig det via maten. Eller väljer
man bort något och då förstår man inte varför man inte orkar, typ inte orkar med skolan eller bli
lätt sjuk (Kajsa).

Maddan och Greta anser att det är viktigt att utveckla kunskaper och verktyg för att kunna
komponera olika måltider utefter individuella behov utifrån alla näringsgrupper. Däremot anser
Greta också att det är viktigt att väcka nyfikenhet och intresset hos eleverna för att undervisa
om näring, vilket troligen skulle bidra till att eleverna lär sig implementera kunskaperna i
praktiken menar Greta.

4.2 Undervisningsstrategier utifrån Lgr11
Samtliga fem informanter delger att de undervisar grundläggande om kunskaper kring
näringslära till eleverna. Informanterna går igenom vilka livsmedel som har de specifika
näringsämnena, varför människan behöver få i sig näring och vad som kan hända om man
utesluter en näringskälla, samt vilka konsekvenser det kan bidra till. Informanterna menar på
att eleverna behöver utveckla kunskaper om näring för att kunna skapa välbalanserade måltider.
Samtliga informanter förmedlar även att de inte hinner med att gå igenom näringsämnenas
kemiska funktion i kroppen, dvs hur det ser ut och hur det tas upp i kroppen. Ämnet HKK har
alldeles för få timmar för att hinna med en mer djupgående undervisning om ämnet näring,
vilket samtliga fem informanter är eniga om.
Tiden räcker inte för att man ska kunna gå in på detaljnivå. Det är skolans minsta ämne. Kan
inte grotta in oss i vad vitamin K gör i kroppen på djupet för det har vi inte tid med (Greta).

Frida, Kajsa och Greta uppger även att det är viktigt att föra diskussioner, samt att diskutera var
de olika näringsämnena finns. Greta ger exempel från sin undervisning där hen diskuterar
matcirkeln med sina elever och att de sedan utvecklar en medvetenhet kring vad de får i sig via
maten varje dag utifrån matcirkelns alla delar. Även vilka livsmedel individen kan byta ut från
sin måltid för att öka näringsbehovet. Frida ger ett exempel från sin undervisning.
Jag har en uppgift där mina elever får välja en riktig person. Och där får de göra en mattallrik
över hur de tror att den här personen äter eller bör äta under en dag eller en måltid. Vi tar Zlatan
som ett exempel vad kan han tänkas behöva rent näringsmässigt. Han är fysiskt aktiv och har
andra näringsbehov än vad en lastbilschaufför kan tänkas behöva. Lastbilschaufförer sitter mer
still och är inte så fysiskt aktiva under dagarna. Vad behöver han för näring? Genom detta sätt
arbetar eleverna med sammansatta måltider utifrån individuella behov (Frida).

Maddan använder sig av en snarlik uppgift som Frida. Däremot syftar Maddan till att eleverna
ska utforma en matsedel för en dag utefter deras individuella behov. I uppgiften ska eleverna
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förklara vad de äter, vilka näringsämnen måltiden innehåller, samt varför de bör äta exempelvis
protein. Maddan förtydligar att eleverna endast behöver diskutera kolhydrater, protein, fett,
vitaminer och mineraler och att detta görs en gång under arbetet. För exempelvis, äter de gröt
till frukost kan eleven här diskutera kolhydrater, varför det är bra och var det finns.
Maddan och Harry har ett större fokus på tallriksmodellen, matpyramiden och matcirkeln.
Vi jobbar utifrån tallriksmodellen, matpyramiden och kostcirkeln. Det är det man hinner med
önskar att man kunde lägga mer fokus på det men vi har för få timmar för det (Maddan).

Greta använder sig av den digitala e-tjänsten matkoll (2021). Via matkoll låter Greta eleverna
näringsberäkna olika måltider de tillagar på lektioner. Greta anser att det är ett effektivt sätt för
eleverna att få en överblick och ökad förståelse kring vad en måltid faktiskt kan innehålla. Harry
menat att arbeta med digitala hjälpmedel där eleverna kan skapa olika tabeller och diagram
bidrar till att eleverna får en större uppfattning kring vad de verkligen äter. Harry föreslår att
eleverna skulle kunna näringsberäkna skolans lunch för att få se vilka och vilken mängd av
näringsämnena de får i sig.
Greta, Frida och Harry anser även att det är väsentligt att koppla samman teori och praktik. Det
räcker inte att ha kunskaper om hur man exempelvis lagar mat utan det är de teoretiska
kunskaperna som måste omsättas till praktiska kunskaper. Det är viktigt att arbeta med kunskap
i handling menar Harry.
Det räcker inte att kunna koka kaffe i teorin utan behöver veta hur man laddar en kaffebryggare i
praktiken så det faktiskt blir kaffe (Harry).

4.3 Lärares medvetenhet och undervisningsstrategier kring
kursplanen Lgr22
Samtliga fem informanter anser att det har en hyfsat bra koll på kursplanen för HKK i Lgr22.
Jo men det kan jag väl tycka, hyfsad bra koll har man ändå. Svårt att undvika Lgr22:s implementering när
vi redan börjat prata om den i arbetslagen (Frida).

Däremot anser både Greta och Kajsa att utbildade lärare troligen har en bättre koll på den
kommande kursplanen än vad de outbildade har.
Det är en del av professionen (Greta).

Kajsa uppger att hennes arbetsplats började arbeta med den nya kursplanens implementering
vårterminen 2020 men att Covid-19 avbröt arbetet. Greta uppger att hen har deltagit vid
Lärarförbundets möten där de diskuterat Lgr22. Informanten Maddan anser att hen har en
hyfsad koll på den nya läroplanen men anser att det finns en problematik med att arbeta med
Lgr11 samtidigt som hen ska lära sig att implementera Lgr22. Både Maddan och Harry upplever
att det är en omställning att arbeta utifrån Lgr11 samtidigt som de ska lära sig Lgr22.
Det är svårt när man ska göra något nytt när man redan är inne i gamla systemet. Ska man då jobba
med båda samtidigt, det finns ingen tid för det, vi har redan en tidsbrist. Ska du då jobba med den
nya men du ska betygsätta enligt den gamla? Ska eleverna då bara gå från den gamla till den nya?
(Maddan).
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Informanten Frida förklarar att det kan finnas en risk med de nyutbildade lärare som är
färdigexaminerade efter att Lgr22 implementerats. Informanten anser att det kan ha en påverkan
på undervisningen om näring.
Så jag tänker, om det kommer nyexaminerad lärare som bara har koll på den nya kursplanen Lgr22,
så kan de nog riskera att de inte kommer att undervisa om näringslära. Då de riskerar att inte ha koll
på den tidigare kursplanen Lgr11 som benämnde näring. Det är ingen självklar tolkning i Lgr22 nu
(Frida).

Informanterna Frida, Greta och Harry anser att kursplanen för HKK i Lgr22 har blivit friare och
mer tolkningsbart. Frida anser även att det går att tolka in näringslära i det centrala innehållet,
trots att näring inte nämns explicit i kursplanen kan läraren fortfarande undervisa om det.
Samtliga fem informanter i studien uppger att de kommer fortsätta att bedriva en undervisning
om näringslära då de anser att det är så pass viktigt att eleverna utvecklar dessa kunskaper.
Däremot anser både Frida, Greta och Harry att de kommer bedriva undervisning om näring på
en mer generell nivå och inte fördjupa kunskaperna i det, såsom varför det är bra osv. Samtliga
tre informanter anser att det beror på ämnets begränsade timplan.
Informanterna Kajsa och Maddan anser att näringslära fortfarande borde existera i
undervisningen. I Lgr22 står det i det centrala innehållet att undervisningen ska bland annat ta
upp om varierade och balanserade måltider utefter individuella behov. De båda upplever att det
finns svårigheter med att undervisa om varierade och balanserade måltider anpassat utefter
individuella behov, om de inte ska beröra näringslära.
Jag har svårt att tänka mig hur man ska prata om sammansatta måltider om man inte ska prata om
näring. det går inte ihop, så känns det för mig, väldigt konstigt. Om man ska sätta ihop en
sammansatt måltid, men vad består den av då? Bara potatis, kött, sås och grönsaker, men vad
innehåller det då? Näringslära och sammansatta måltider går lite ihop. Jag förstår inte riktigt hur
man ska kunna göra det på något annat sätt (Maddan).
Jag tycker det är viktigt att man har undervisning om näring, med tanke på alla sjukdomar såsom
anorexia. Så det är konstigt att de har tagit bort begreppet näring i kursplanen, det kan jag inte
förstå varför. Om jag ska ta upp tallriksmodellen måste jag ju också förklara vad den innebär och
det är ju dels näringsämnena som ska studeras och beröras där? (Maddan).

Frida berättar att hen kommer arbeta på ett snarlikt sätt från vad informanten tidigare
gjort i Lgr11. Däremot kommer Frida inte att bedöma kunskaperna via prov utan
kommer löpande föra diskussioner med eleverna om näringsinnehållet då hen anser att
det är viktigt att repetera sådana kunskaper. Maddan ger förslag utifrån hens
undervisningsstrategi, där hen låter eleverna panera fisk och att de sedan tillsammans
diskutera fördelar och nackdelar med att panera och andra olika tillagningsmetoder osv.
Maddan tillägger att det är viktigt att diskutera och göra olika jämförelser för att veta
vad som är bra och vad som är mindre bra att äta.

4.4 Ämnesöverskridande arbetssätt
Samtliga fem informanter anser att kunskaper om näring är väsentligt för eleverna att utveckla.
Däremot begränsar HKK:s timplan undervisningstiden om näring. Önskemål från samtliga
informanter är att utveckla ett ämnesöverskridande arbete då de anser att biologi, kemi och
idrott och hälsa ansvarar för att undervisa om näring.
På min skola, skulle jag önska att samköra detta. Idrott har sin del av näringslära, HKK har sin del
samt biologi och kemi har sin. Varför då inte göra det till en större grej och undervisa om det
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tillsammans. Men det har inte hänt än och jag tänker att man kan belysa det på så många olika sätt.
Vi ska belysa det från det perspektivet vi är bra på, vi vet hur man tillför det till maten, biologin hur
det fungerar i kroppen, vad som händer. Visst har jag också kunskaper om det men mycket mer
grundläggande. Sen från idrotten kan man få en annan dimension av det
(Greta).

Greta, Frida och Kajsa nämner även att om eleverna ska utveckla bredare kunskaper behöver
det göras från olika kontexter. Därav skulle ett ämnesöverskridande arbete om näring vara
väsentligt, då det går att fortsatt bedriva undervisning om näring utifrån Lgr22. Greta och Kajsa
anser att det råder ett bristande samarbete mellan ämnena för att eleverna ska kunna gynnas
maximalt i deras lärande. En önskan från Kajsa och Greta är att utveckla ett gemensamt prov
med HKK, biologi, kemi och idrott och hälsa som berör näring. Ett gemensamt prov skulle
gynna eleverna då de visar sina kunskaper på ett och samma prov. Provet kan lärarna också
sambedöma menar Greta och Kajsa. Ett gemensamt prov skulle underlätta för eleverna då de
kan göra ett prov inom näringslära, istället för fyra olika menar informanterna.
Allt som gynnar eleverna är jättebra. Varför inte skapa ett prov där ämnena kan samarbeta och
lärarna kan arbeta med sambedömning? (Greta).

Informanten Harry tycker att undervisning om näring bör få störst utrymme i ämnet HKK kontra
andra ämnen då han menar på att näringslära är kopplat till kunskap i handling.
Jag önskar att de skulle få större plats i undervisningen idag och att man inte endast utvecklar
teoretiska kunskaper utan också förstå det i praktiken. Därför tycker jag HKK är ett ämne som
absolut ska undervisa om det. Det är bättre i praktiken då man kan implementera det i kunskap i
handling och inte bara gå igenom det teoretiskt i kemin och biologin
Men jag vill också tillägga
att vi i HKK är det enda ämnet som kan undervisa om det i praktiken och HKK bör därför få det
huvudfokuset (Harry).

Greta berättar att ämnet HKK har en fördel då läraren och eleverna tillsammans kan stapla upp
alla näringsämnen visuellt på en tallrik. Genom att arbeta med näringslära praktiskt har ämnet
en fördel med att arbeta kreativt menar Greta.
Maddan menar även på att det kan vara önskvärt att arbeta ämnesöverskridande gällande
näringsläraundervisningen. Däremot är det inte alltid möjligt på arbetsplatsen. Informanten kan
även se möjligheter med att diskutera om näring i HKK samtidigt som eleverna går igenom det
i de naturorienterande ämnena eller i samhällskunskapen, på detta sätt breddar eleverna sina
kunskaper.

4.5 Begränsad timplan
Greta och Kajsa förmedlar att om de skulle lägga mer undervisningstid på näringslära skulle de
behöva anpassa resterande ämnen som ska tas upp i HKK utifrån kursplanens skrivelse
Informanterna menar på att timplanen är för liten för att de skulle kunna bedriva en
undervisning om näringslära på en detaljerad nivå. Greta och Kajsa anser att det är svårt att
fördela tiden i ämnet när stoffet är så mycket och timplanen så liten. Kajsa berättar att
undervisningen blir mer uppstaplad i olika block för att underlätta tidsarbetet för läraren, främst
över hur mycket tid ett område kan få.
Ska man lägga jättemycket tid på det så får man stryka något annat från kursplanen som man
inte hinner med. Jag tror ungdomarna hade fått ett annat perspektiv och en annan bredd på
kunskaperna kring näringslära om man hade samarbetat med andra ämnen. Jag tror fler elever
. Ibland tycker jag skolan är för
mycket. Här i HKK gör vi det, i SO gör vi det här och där gör vi det här, jag tycker vi är dåliga
att knyta ihop det (Kajsa).
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Informanten Harry berättar att skulle timplanen inte begränsa undervisningstiden skulle hen
definitiv lagt mer tid på näringslära på en mer detaljerad nivå, då informanten anser att
näringskunskaper är så pass viktiga kunskaper för eleverna att utveckla. De är viktiga kunskaper
alla människor behöver för att uppnå eller upprätthålla en hälsosam livsstil.

5 Diskussion
I följande avsnitt diskuteras valet av en kvalitativ metod och studiens resultat gentemot relevant
litteratur.

5.1 Metoddiskussion
Följande metoddiskussion grundar sig i för- och nackdelar med vald kvalitativ metod, hur
studiens analys, urval och bearbetning har gått till och potentiella brister och fördelar med det.

5.1.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod
Studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar kring undervisning om näring och kräver
diskussioner på en detaljerad nivå. Denna studie präglas av en kvalitativ metod. Skulle studien
präglas av en kvantitativ metod med enkäter, skulle det troligen inte bringa samma resultat som
av en kvalitativ metod med intervjuer (Christoffersen & Johannessen, 2015). Anledningen till
att det troligen inte skulle resultera i samma empiri beror dels på utformningen av enkäter. Vid
utformandet av enkäter krävs mer detaljerad information om området för att kunna utforma bra
och givande frågor, vilket studiens område inte hade. Fördelen med enkäter är att de kan nå ut
till ett större antal deltagare på kortare tid än vad intervjuer kan. Enkäter har givna
svarsalternativ där deltagarna kan värdera deras svar utifrån en skala eller vara utformad med
olika frågor med skriftliga svar, vilket gör att den kvantitativa metoden skulle kunna funka till
studien. Dock skulle studiens resultat inte blivit lika innehållsrikt och detaljerat än vad en
kvalitativ metod kunde ge. Enkäter kan skapa en generell förståelse kring ett ämne. Det finns
dock svårigheter med att samla in detaljerad och beskrivande data med enkäter. Till studiens
syfte behövs djup och detaljerad data samlas in för att kunna besvara studiens syfte och då anses
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer vara mest lämpad.
Fördelen med kvalitativa studier baserade på semistrukturerade intervjuer är att det skapar mer
detaljerad och beskrivande data. Semistrukturerade intervjuer präglas av flexibilitet då personen
som intervjuar kan anpassa och rikta intervjun utefter relevans och informanternas svar. Detta
har gjorts då intervjuaren ställt följdfrågor eller bett informanten att förtydliga vissa svar för att
bidra till mer detaljerad och beskrivande data. Semistrukturerade intervjuer bidrar till ett mer
detaljerat datamaterial vilket innebär att tolkningsutrymmet för intervjuaren minimeras, vilket
ökar trovärdigheten i studien menar Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Skulle studien
präglas av ostrukturerade intervjuer hade det inte utgått utifrån en intervjuguide med
förutbestämda frågor utan ställt mer öppna och anpassade frågor beroende på vad informanten
svarar. Denna metod hade bidragit till att informanternas svar fått en större ämnesspridning,
vilket innebär att det blir svårare att komprimera informanternas svar till en generell slutsats.
Därav ansågs ostrukturerade intervjuer inte vara lämplig för denna studie.
Nackdelen med intervju som vald metod är att det finns en risk med att personen som intervjuar
förmedla hens personliga åsikter och känslor (Christoffersen & Johannessen, 2015). För att
minska risken för eventuell påverkan har intervjuaren förhållit sig till en pilottestad strukturerad
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intervjuguide (se bilaga 2). Denna strategi användes för att öka studiens tillförlitlighet i studien
enligt Patel och Davidson (2019).
Studien kunde kompletterats med klassrumsobservationer för att studera lärares undervisning
om näring utifrån Lgr11 (2019). Skulle studien kompletterats med observationer hade det ökat
trovärdigheten i studien främst vad gäller lärares undervisningsstrategier utifrån Lgr11 (2019).
Däremot skriver Christoffersen och Johannessen (2015) att observationer är en tidskrävande
process vilket inte ryms i denna studie då dataanalys och databearbetningen från intervjuerna
redan är en tidskrävande process. Därav fick studiens resultat grundas utifrån semistrukturerade
intervjuer.

5.1.2 Analys och urval
Kvalitativ innehållsanalys anses vara mest lämpad för studien då det transkriberade
datamaterialet består av en omfattande mängd och behövdes kategoriseras enligt Lundman och
Hällgren Graneheim (2008) modell. Fördelen med att använda metoden med kvalitativ
innehållsanalys är att det skapar en tydlig struktur av resultatet vilket underlättade arbetet i
resultatdelen. Nackdelen med kvalitativ innehållsanalys är att det är ett tidskrävande arbete
menar Lundman och Hällgren Graneheim (2008).
Urvalet i studien är grundat i ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2018) kan ett
bekvämlighetsurval inte skapa ett representativt resultat då det har gjorts stickprov i forskarens
omgivning. Enligt Bryman (2018) anses det vara en nackdel för studiens representativitet.
Ytterligare en nackdel med bekvämlighetsurval är att informanterna kan påverkas av den som
intervjuar och förvrida sanningen för att det ska passa studiens syfte bättre. För att minska denna
risk baserades intervjuerna utifrån en pilottestad och välstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2)
med öppna frågor som bidrog till bredare datainsamling. Christoffersen och Johannessen (2015)
anser att det kan vara en risk med att använda bekvämlighetsurval. Däremot ansågs det vara till
en fördel att använda verksamma lärare i sin omgivning för att enklare skapa diskussioner och
få mer insiktsfulla intervjuer så att studiens forskningsområde kunde undersökas djupare. Med
att ha använt bekvämlighetsurval kan det insamlade datamaterialet bli mer detaljerad då
forskaren har en tidigare relation till informanterna. Bekvämlighetsurvalet passar till studiens
syfte att undersöka lärares uppfattningar. Forskningsområdet är snävt avgränsat och är i behov
av mer detaljerad data.

5.1.3 Bearbetning och värde i datamaterialet
Enligt Bryman (2018) anses kodning av datamaterialet vara vanligt förekommande vid
bearbetning av intervjudata. Nackdelen med kodning av datamaterialet är att det kondenseras,
vilket kan riskera att viktiga aspekter kan förloras. För att minska denna risk har intervjuaren
analyserat den transkriberade datan tre gånger för att informanternas kärna i deras svar ska
kvarstå i kodningen, vilket ökar studiens giltighet. Det insamlade datamaterialet har även
bearbetats på detaljerad nivå för att undersöka eventuella likheter, skillnader och
problemområde i respektive informants svar. Denna bearbetning anses vara en tidskrävande
process men det medför att datamaterialet har beaktats med noggrannhet. Av det kodade
materialet användes sedan citat för att belysa viktiga delar i informanternas svar, vilket stärker
studiens trovärdighet (Bryman, 2018).
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5.2 Resultatdiskussion
Följande resultatdel består av flera olika punkter där kunskaper om näring behandlas, det som
lyfts nedan är baserat utifrån studiens resultat och diskuteras med relevant litteratur. Det som
presenteras är matens betydelse för hälsan, hur lärare undervisar om näring utifrån Lgr11.
Därefter ett önskvärt ämnesöverskridande samarbete med andra ämnen om näring.
Avslutningsvis presenteras informanternas potentiella undervisningsstrategi utifrån Lgr22.

5.2.1 Betydelse av undervisning om näring
Samtliga fem informanter anser att det är viktigt att utveckla kunskaper om näring för att
kroppen ska må bra, vilket Whitney och Rolfes (2017) indikerar. Det är betydelsefullt för
eleverna att veta var de olika näringsämnena finns och hur de kan komponera en måltid utefter
individuella behov anser samtliga fem informanter. Whitney och Rolfes (2017) studie påpekar
även att individens matval har en påverkan på hälsan och ett långvarigt försämrat intag kan ge
konsekvenser på hälsan. Samtliga individer bör få kännedom om de olika näringsämnena och
hur dessa kan komponeras menar informanterna i studien och Whitney och Rolfes (2017). I
denna studie har Maddan förmedlat att det är svårt att komponera en måltid utifrån individuella
behov om eleven inte besitter tillräckligt med kunskaper om näring. Eleven behöver kunskaper
om näring för att kunna göra medvetna val mot en hälsosammare livsstil. Informanten Kajsa
anser att samtliga elever ska utveckla förmågan att komponera hälsosamma måltider där alla
näringsämnen är inkluderade. Krause m.fl. (2018) skriver att nutrition literacy främjar en god
kosthållning och är väsentligt för individen att utveckla. Enligt Spronk m.fl. (2014) har
kunskaper om näring ett samband med individens kostvanor i praktiken. Detta överensstämmer
med Frida och Kajsas teori i studien att kunskaper om näring hjälper individen att prestera och
orka i längden. Kajsa menar även att människan behöver utveckla kunskaper om näring för att
vara kritiska i samhället mot olika kostval, vilket Spronk m.fl. (2014) hittat kopplingar till i
deras systematiska översikt av 29 artiklar. Serra-Majem (2001) menar att skolan bör bedriva en
grundläggande undervisning om näring till skolungdomar för att de ska kunna utveckla en
medvetenhet om olika näringsämnen för att motverka en eventuell näringsbrist.
Skolan ansvarar för att undervisa elever i ämnet HKK där de ska utveckla initiativförmåga samt
kreativitet gällande matlagning och skapandet av måltider. Likaså ska de utveckla kunskaper
för att kunna planera och tillaga mat utifrån olika situationer och sammanhang, vilket står
skrivet i Lgr11 (2019). Undervisningen syftar därför till att utveckla elevernas teoretiska såsom
praktiska kunskaper. Informanterna i studien anser att eleverna behöver utveckla kunskaper om
näring för att kunna skapa välkomponerade måltider. Informanterna anser även att det är
väsentligt för eleverna att utveckla kunskaper om vad näring har för betydelse för deras mående.
Enligt Cullbrand (2003) ska eleverna utveckla tillräckligt med kunskaper för att kunna uppnå
och upprätthålla en hälsosam livsstil med sunda matvanor. Samtliga informanter i studien anser
att det är viktigt att utveckla kunskaper om näring för att motverka en ohälsosam livsstil.

5.2.2 Lärares undervisningsstrategier utifrån Lgr11
Vidgen och Gallegos (2014) skriver att food literacy innebär att individen utvecklar den
kompetens och de verktyg som krävs för att kunna omsätta teoretiska kunskaper till praktiska
kunskaper. I praktiken innefattar begreppet kunskap i handling och food/nutrition literacy
samma sak. Nutrition literacy innebär att individer ska utveckla kunskaper om näring så de
sedan kan omsätta det i praktiken för att dels kunna komponera måltider efter individuella
behov och sammanhang, vilket nämns i Lgr11 (2019) samt Lgr22 (2021). Harry anser att det är
väsentligt för eleverna att arbeta med kunskaper om näring i ämnet HKK för att sedan kunna
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utveckla de teoretiska kunskaperna till praktiska kunskaper om näring. Samtliga fem
informanterna i studien har förklarat att de undervisar om grundläggande kunskaper om näring.
Informanterna bedriver en undervisning om kroppens behov av näring och konsekvenser vid
ett bristande näringsintag, livsmedelsinnehåll och hur de kan tänka vid skapandet av
välbalanserade måltider. Molander (1996) menar att lärare ska värdera både de teoretiska och
praktiska kunskaperna hos eleverna och att det bidrar till en allsidig förståelse för lärarna
gällande elevernas kunskaper.
Krause m.fl. (2018) beskriver även att det är väsentligt för individen att kontinuerligt arbeta
med food och nutrition literacy för att utöka sin handlingskompetens och medvetenhet. Det är
av betydelse att handla mat, samt laga mat med en kritisk ståndpunkt för att kunna reflektera
över innehållet och hur måltider kan komponeras menar samtliga informanter. Gibbs och
Chapman-Novakofski (2010) skriver att ett utvecklande av nutrition literacy ökar
handlingskompetensen samt förmågan att fatta beslut. Frida, Kajsa och Greta anser även att
det är betydelsefullt för eleverna att diskutera om de olika näringsämnenas förekomst och
uppkomst. Greta berättar att lärare kan tillsammans med eleverna föra diskussioner kring
matcirkelns olika delar och hur man kan anpassa och komponera en måltid utefter individuella
behov.
Enligt kommentarmaterial för HKK (Skolverket, 2011) ska eleverna utveckla sammanflätade
där tanke, sinnesupplevelse och handling
ngen
om näringslära. Eleverna får i ämnet HKK möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna till
praktiken, vilket också Greta och Frida anser gynnar eleverna. Hjälmeskog och Höijer (2019)
menar att det är kunskap i handling eleverna ska utveckla i ämnet HKK och inte kunskaper om
handling. Informanterna Frida, Greta och Harry anser att det är betydelsefullt för eleverna att
koppla samman en teoretisk undervisning med praktisk undervisning. Greta och Harry
använder digitala hjälpmedel i undervisningen kring näringslära för att eleverna ska få en ökad
förståelse. Greta använder ett näringsberäkningsprogram där eleverna får möjlighet att
näringsberäkna innehållet i den måltid de tillagat. Att involvera digitala hjälpmedel i
undervisning bidrar till att eleverna utvecklar en helhetsförståelse gällande näring och hur det
komponeras anser Harry. Krause m.fl. (2018) menar att nutrition literacy innebär att individen
kan utveckla kunskaper för att förstå näring, därefter bör dessa kunskaper omsättas till handling.

5.2.3 Ämnesöverskridande arbete om hälsa
Samtliga fem informanter i studien anser att kunskaper om näring är väsentliga kunskaper att
utveckla för att må bra. Däremot nämner samtliga informanter att ämnets totala
undervisningstid begränsar dem i undervisningen. Rosén (2004) presenterar att HKKundervisningen har 118 undervisningstimmar under grundskolan. Informanterna har även
presenterat att det är många olika områden de ska undervisa eleverna om och det resulterar till
att näringslära får ett begränsat minimalt utrymme. Hjälmeskog och Höijer (2019) förmedlar
att Finland värdesätter ett ämnesöverskridande arbetssätt för att ge eleverna helhetssyn och ökad
förståelse. Ett ämnesöverskridande arbetssätt gynnar även lärarna då de får en utvecklad
förståelse inom andra ämnen. En fördel med ämnesöverskridande arbetssätt är att det är
tidssparande. Ett potentiellt samarbete med andra ämnen är enligt informanternas önskemål då
möjligt och en vinst för alla parter. Ett samarbete mellan ämnena kan genomföras så länge
ämnenas kursplanemål uppfylls menar Skolverket (2013). I läroplanen för grundskolan (Lgr11,
informanterna önskemål kan alltså HKK samarbeta ämnesöverskridande om näring med
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biologi, kemi samt idrott och hälsa. Ett långvarigt samarbete mellan lärare skulle även gynna
elevernas kunskapsutveckling, då undervisningen får en högre prestanda menar Hattie och
Ashing (2014).
Informanterna Kajsa och Greta önskade även att de kan utveckla prov och bedöma tillsammans
med de andra ämnena som ska beröra näring. Enligt Skolverket (2013) skulle en potentiell
sambedömning öka likvärdigheten i omdömena då det stärker förmågan om vad som skall
bedömas. Vid sambedömning kan lärare diskutera och tillsammans utveckla nya förmågor för
att uppnå likvärdiga omdömen. Ett och samma prov från flera ämnen skulle gynna lärarna i
deras omdömen men också eleverna då de endast behöver göra ett prov och inte fyra olika. En
potentiell nackdel Wyatt-Smith och Klenowski (2010) tar upp är att den tysta kunskapen kan
komma vägas in i elevens omdöme, vilket innefattar de ämneskunskaper eleven prestera under
lektioner. Detta kan påverka den eventuella sambedömningen och skapa skillnader i lärarnas
olika omdömen.

5.2.4 Läroplanen i hem- och konsumentkunskap
Samtliga informanter medger att de är medvetna om innehållet i HKK:s kursplan i Lgr22
(2021). Greta anser att det är en del av professionen som lärare att vara uppdaterad på de
nuvarande och de kommande kursplanerna. Informanterna Maddan och Harry upplever en
problematik med att arbeta med Lgr11 (2019) och Lgr22 (2021) samtidigt, då de redan
begränsas av tidsbristen. I den nya kursplanen Lgr22 (2021) är det ett större fokus på kunskaper
och bildning (Prop. 2019/2019:173/2019:770). Utifrån den kommande kursplanen Lgr22
(2021) uppger samtliga informanter att de kommer fortsätta bedriva en undervisning om näring
i ämnet HKK, då de fortfarande anser att det är viktiga kunskaper att utveckla. Däremot anser
Greta, Frida och Harry att de kommer undervisa grundläggande om näring då timplanen är för
begränsad på 118 timmar (Rosén, 2004). Informanterna Kajsa och Maddan kommer däremot
att fortsätta bedriva liknande undervisning om näring som de gör utifrån Lgr11. Frida upplever
att det finns en viss problematik med att ta bort begreppet näring från kursplanen i Lgr22 (2021)
då nyexaminerade lärare är medvetna om Lgr22 (2021) och inte Lgr11 (2019) riskerar att inte
bedriva en undervisning om näring då det inte nämns explicit. Cullbrand (2003) skriver att
utvecklar individer inte nutrition literacy kan de heller inte bli medvetna konsumenter vilket
kan bidra till ohälsosamma matval. Informanterna Frida, Harry och Maddan anser att det är
väsentligt för eleverna att utveckla ett konsekvenstänk och förmågan att veta hur kroppen
påverkas om den inte får i sig tillräckligt med näring från maten. Spronk m.fl. (2014) menar att
det finns en problematik med att de näringsrelaterade folksjukdomarna fortsätter att öka runtom
i världen, och är därav väsentligt att fortsätta sprida kunskaper om näring till människor för att
undvika denna ökning.

5.3 Slutsatser och implikationer
Denna studie har redogjort för undervisning om näring och dess betydelse för hälsan. Enligt
kursplanen för hem- och konsumentkunskap Lgr11 ska eleverna undervisas om näring. Men i
den nya kursplanen som blir verksam hösten 2022, Lgr22 står begreppet näring inte explicit
utskrivet. Detta kan bidra till mindre mängd undervisning inom näringslära i grundskolan,
vilket kan få konsekvenser för hälsosamma ställningstagande gällande kosten i framtiden.
Studien har i viss mån utvecklat en förståelse för undervisning om näring i skolan och dess
betydelse för individens hälsa.
Ett av de mest betydelsefulla resultaten är att samtliga informanter i studien ansåg att kunskaper
om näring är väsentliga kunskaper för eleverna att utveckla. Dessa kunskaper behöver eleverna
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för att kunna komponera olika måltider utifrån individuella behov samt dess betydelse för
hälsan. Forskning har visat att kunskaper om näring är viktiga för att kunna motverka eventuella
folkhälsosjukdomar och upprätta en hälsosam livsstil. Det är av betydelse att bedriva en fortsatt
undervisning om näring i skolan, även utifrån det kommande läroplansskiftet. Trots att näring
inte nämns explicit i Lgr22 kan det fortfarande tolkas in.
Samtliga informanter anser att det är av betydelse för individen att vara medveten om de olika
näringsämnenas funktion och i vilka livsmedel de finns. Likaså att det är viktigt att veta hur det
påverkar kroppen och individens välmående. Det är också väsentligt att eleverna utvecklar en
förståelse för vad som är bra och vad som är mindre bra att äta. Utifrån den nuvarande
kursplanen Lgr11 undervisar lärarna eleverna grundläggande kunskaper om näringslära.
Informanterna i studien undervisar om de olika näringsämnena och var de finns, varför kroppen
behöver näring, vad som händer vid eventuell näringsbrist samt hur de kan tänka vid skapandet
av hälsosamma måltider. Dock upplever samtliga informanter att de känner sig begränsade med
den minimala timplanen samt Lgr22 formulering kring undervisning om näring. Samtliga
informanter i studien har uppgett att de kommer fortsatt bedriva undervisning om näring till
eleverna efter läroplansskiftet, men att vissa informanter kommer tona ner undervisningen om
ämnet näring.
Vidare forskning krävs för att kunna fastställa hur undervisning om näring kommer att bedrivas
utifrån Lgr22. Studien har endast kunnat visa spekulationer om ett potentiellt arbetssätt om
näring utifrån Lgr22. Ytterligare ett vidare forskningsområde kan bedrivas kring kunskaper om
näring och dess betydelse för att kunna ta beslut för att göra hälsosamma matval. Det vill säga
hur mycket kunskaper behöver individen utveckla för att bli medveten och kunna göra
medvetna val. Ytterligare en intressant aspekt är att undersöka elevernas kunskaper om näring
med kursplanen Lgr11, för att sedan jämföra med framtidens elevers kunskaper om näring
utifrån en undervisning baserat på Lgr22. Vidare forskning kan också studera vad som konkret
behövs undervisas om gällande näring, hur mycket kunskaper behöver en individ utveckla för
att kunna göra hälsosamma matval?
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7 Bilagor
Bilaga 1 Missivbrev
Hej
Hoppas allt är bra med dig!
Mitt namn är Emelie Grön och jag studerar till Hem- och konsumentkunskapslärare 7-9 via
Göteborg universitet. Jag är nu på min slutspurt och beräknas ta examen i Januari, men innan
dess måste jag skriva ett examensarbete och det är där du kommer in i bilden. Detta är givetvis
en förfrågan till om du skulle vilja hjälpa mig i mitt arbete och låta mig intervjua dig. Detta är
absolut inget måste, men skulle uppskatta om du skulle vilja ta dig tiden i max 1 timme för att
hjälpa mig. Ditt deltagande kommer att vara anonymt i studien.
Lite mer om mitt examensarbete:
I det tidigare examensarbetet studerade jag tillsammans med två andra kurskamrater om vad
forskningen säger om att undervisa om näringslära i ämnet HKK. I detta arbete ska jag nu själv
samla in data, detta tänker jag göra via intervjuer med verksamma HKK-lärare. Syftet med
studien är att undersöka hem- och konsumentkunskapslärare uppfattningar gällande en
undervisning om näring utifrån Lgr11 samt Lgr22. I den nuvarande kursplanen Lgr11 (2019)
står det i det centrala innehållet att eleverna ska undervisas om näringslära. Däremot står
begreppet näringslära inte med i den kommande kursplanen Lgr22 (2021). Jag vill då undersöka
hur detta kommer att påverka undervisningen om näringslära i HKK. Vad tycker lärare om att
begreppet näringslära försvinner, samt vad anser lärare om att undervisa om näringslära?
Kort om intervjun:
Beräknad tid för intervju är 20-30 min. Detta kommer att antingen ske digitalt via google meet
om du föredra det. Eller så är jag
v.46 och kan boka in en tid som passar dig
bäst, så kommer jag till skolan och vi gör intervjun där.
Har du några frågor så får du höra av dig till mig här eller ring mig på xxx om du vill höra mer
om min studie.
Allt gott, Mvh Emelie Grön
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Bilaga 2 Intervjuguide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kan du börja med att berätta lite om dig själv?
Är du utbildad lärare inom ämnet hem- och konsumentkunskap (HKK)?
Vilket år tog du examen?
Hur länge har du arbetat som HKK- lärare?
Vilka åldrar undervisar du i?
Hur många olika arbetsplatser har du haft när du jobbat som HKK-lärare?

för dig?
8. Är lärare på fältet medvetna om den nya kursplanen?
9. Vad anser du om undervisning om ämnet näringslära i skolan? Motivera.
Följdfråga: Är näringslära väsentliga / oväsentliga kunskaper att utveckla? Varför?
10. Kan du berätta om hur du arbetar med ämnet näringslära utifrån den aktuella
kursplanen, Lgr11 (2019)?
Följdfråga: Vilka inriktningar gör du? Vad undervisar du om?
11. Hur tror du att den nya reviderade kursplanen Lgr22 (2021) kommer att påverka ditt
tankesätt kring undervisning om näringslära?
Följdfråga: Konsekvenserna av den nya kursplanen om näringslära? Andra
tillvägagångssätt?
12. Anser du att det endast är ämnet HKK som ansvarar för att undervisa eleverna om
näringslära?
Följdfråga: Vilka fler ämnen?
13. Har du några ytterligare förslag på hur eleverna kan utveckla sina kunskaper inom
näringslära?
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