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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Folkhälsoproblematiken ökar allt mer i Sverige. Elever behöver därför få 

kunskap om hur måltider sätts samman efter individuella behov, vilket också är ett 

kunskapskrav i läroplanen för hem- och konsumentkunskap (HKK) i grundskolan. 

Syfte Studiens syfte var att studera vad HKK-lärare anser om elevers kunskaper i 

näringslära, samt hur det påverkar deras möjligheter att undervisa mot kunskapskraven i 

HKK. 

Metod En webbaserad enkätstudie, skickades ut till HKK-lärare i Sverige, vårterminen 

2018. Rekrytering skedde i två Facebook-grupper för HKK-lärare. 

Resultat Totalt deltog 86 HKK-lärare. Alla utom fyra ansåg att eleverna hade otillräckliga 

kunskaper inom näringslära när de kom till HKK-undervisningen. Av dessa ansåg 73 

lärare att kunskaperna var så låga att det påverkade deras undervisning. Strax under 

hälften av alla ansåg att eleverna behöver näringsläran för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Alla utom fem uppgav att de undervisar i både tallriksmodellen och 

näringsämnena inom området ”individuella behov”. De som arbetar ämnesövergripande 

med andra ämnen inom kost och hälsa såg framgång hos eleverna, de uppgav dock att det 

var svårt att få till samplanering. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna, yngre och 

äldre lärare, vad gäller ämnesövergripande arbete (p = 0,80). 

Slutsats Resultaten tyder på att HKK-lärare anser att elevers kunskaper i näringslära är 

otillräckliga. Så pass att flera anser att deras undervisning påverkas. För att öka elevernas 

kunskaper bör ämnena i skolan arbeta ämnesövergripande. För att lyckas krävs det att 

skolledningen möjliggör det genom att skapa rutiner för lärarna att följa kring 

samplanering. 



ABSTRACT 

Background Public health problems are increasing in Sweden. Pupils therefore need to 

get knowledge of how to compose meals according to individual needs, which is also a 

knowledge requirement in the curriculum for home economics (HE) in elementary school. 

Objective The purpose of the study was to study what teachers in HE think about students' 

knowledge in nutrition, and how it affects their ability to teach the knowledge 

requirements in this subject. 

Method A web-survey was sent to HE-teachers in Sweden, spring semester 2018. 

Recruitment took place in two Facebook groups for HE-teachers. 

Results A total of 86 HE teachers participated. All but four considered that the students 

did have insufficient knowledge in nutrition when they came to HE classes. Of these, 73 

teachers considered that the knowledge was so low that it affected their teaching. About 

half of all teachers considered that students needed knowledge in nutrition to be able to 

absorb the teaching. All but five teachers responded that they teach in both the plate model 

and nutrients in the field of "individual needs". Those who worked interdisciplinary with 

other subjects regarding diet and health saw the success with the students but said that it 

was difficult to find time for planning. There was no difference between the groups, 

younger and older teachers, in terms of interdisciplinary work (p = 0,80). 

Conclusion The results indicate that the HE teachers believed that students' knowledge of 

nutrition were inadequate. In such an extent that most consider their teaching to be 

affected. In order to increase students' knowledge, the subjects in school should work 

interdisciplinary. In order to succeed, school management need to create routines for 

planning. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Folkhälsoproblem 
En anledning till varför det är viktigt att elever får kunskap om hur måltider sätts samman 

efter individuella behov, är att förebygga ohälsa. Övervikt och fetma blir allt vanligare 

idag, och är ett av de svåraste folkhälsoproblemen (1). Ungefär hälften av alla vuxna 

svenskar och var femte barn har övervikt eller fetma idag (2). För att avvärja detta krävs 

flera åtgärder, där just mat är en viktig aspekt. Forskning visar att bra kosthållning 

minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar med omkring 30 – 50 procent, samt 

omkring en tredjedel av alla cancerfall (3). Vidare äter socioekonomiskt utsatta grupper 

sämre än andra grupper, varför välfärdssjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancer och fetma, är mer representerat i den gruppen (4). Risken är att klyftorna kommer 

öka mellan de sociala grupperna om inte utvecklingen avstannar. 
 

1.2 Kost och hälsa i undervisningen 
År 2003 gav regeringen Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för att förebygga ohälsa (5). Rapportens fokus var matens betydelse för 

hälsan. I förordet beskrivs det ”vad som är bra mat kan ingå i flera olika skolämnen och 

med olika infallsvinklar. Hur mycket undervisas det egentligen om kost och hälsa i dagens 

skola?” I den övergripande kursplanen för grundskolan står det ”även hälso- och 

livsstilsfrågor ska uppmärksammas” och att ”varje elev ska ha fått kunskaper om och 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (6). 

 

I en svensk avhandling beskrivs hur det centrala innehållet kost och hälsa är fördelat 

mellan skolämnena hem- och konsumentkunskap (HKK), idrott och hälsa (IDH) och 

därtill även de naturorienterande (No) ämnena (7). Av totalt 33 centrala innehåll i HKK 

handlar 14 om kost och hälsa, av 38 centrala innehåll i IDH handlar endast ett om kost och 

hälsa. I No-ämnena handlar enbart ett av 61 i fysikens-, tre av 51 i biologins- respektive 

tre av 59 i kemins centrala innehåll om kost och hälsa. 
 

1.3 Läroplanen i grundskolan 
Ända sedan ämnet HKK startades på 1800-talet har det funnits ett fokus på de 

näringsmässiga aspekterna av mat och ätande (12). Exempelvis genom att äta rätt 

proportioner av näringsämnen. Exakt hur det beskrivs genom de olika läroplanerna har 

varierat över tid, samt att även sociala aspekter av mat och ätande har tillkommit (13). 

 

Trots att de övergripande riktlinjerna är grundskolans samtliga ämnens ansvar, är det 

främst HKK samt i viss mån IDH som undervisar om kost och hälsa (6, 5). Även 

rapporten från Livsmedelsverket poängterade att HKK är ett litet ämne som endast utgör 

0,75 procent av den totala undervisningstiden i grundskolan (5). Detta gör att kost och 

hälsa har liten möjlighet att bearbetas. Vidare drar rapporten slutsatsen att: 1) HKK-ämnet 

bör ges större omfattning, till åtminstone tre procent av den totala undervisningstiden i 

grundskolan; 2) kunskapsområdet kost och hälsa, över lag, bör ges större uppmärksamhet i 

kursplanen; samt att 3) HKK bör erbjudas på gymnasiet, åtminstone som valbar kurs. 

 

HKK har tilldelats 118 timmar i grundskolan, vilket under elevernas nioåriga 

grundskoletid endast motsvarar tre veckors studier (13). På grund av det rådande 

folkhälsoproblematiken med ökade sjukskrivningar, lämnades en motion till ett 
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riksdagsbeslut 2002 (14). Motionen gällde fördelningen av undervisningstimmar i 

grundskolan. En jämförelse gjordes mellan HKK-ämnets 118 timmar mot slöjds 330 

timmar samt IDHs 550 timmar. De som skrivit motionen menade att det ofta pratas om att 

öka tiden i IDH på grund av folkhälsoproblematiken, men att det är lika viktigt att 

eleverna ges mer kunskap inom kost och hälsa, vilket de kan få via HKK. De menade 

därför att det fanns goda skäl att se över tidfördelningen mellan ämnen, eller öka tiden i 

HKK. Dock fick motionen avslag. 
 

1.4 Ämnesövergripande arbetssätt inom HKK 

För att elever ska få en förståelse över hur viktig livsstilen är för deras hälsa, har det 

föreslagits att ett ämnesövergripande arbetssätt i skolan bör införas inom området hälsa 

(7). En systematisk litteraturöversikt har visat positiva effekter av ett integrerat arbetssätt 

med bland annat minskat sockerintag och bättre konsumtion av frukt och grönt hos 

eleverna (8). Vidare visade sig näringslära ur olika perspektiv i undervisningen positivt då 

eleverna fick ökade näringsförmågor, mer kunskap om energiintag och en förståelse för 

livsmedelsförbrukning. Ett ämnesövergripande arbetssätt skulle kunna gynna HKK inom 

aspekten hälsa, då till exempel kemins centrala innehåll nämner ” innehållet i mat och 

drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel 

matspjälkning” (6). Eftersom elever lär sig på olika sätt kan de behöva sätta situationer i 

olika perspektiv, vilket kan bidra till större måluppfyllelse (7). 

 

En svensk studie som genomfördes läsåret 2009/2010 kartlade lärares ämnesintegrering 

inom HKK (9). Studien visade att 53 procent aldrig eller mycket sällan arbetade 

ämnesintegrerat, 40 procent arbetade ämnesintegrerat ibland och endast 7 procent arbetade 

regelbundet med ämnesintegrering. Studien fann det klandervärt att så få HKK-lärare 

arbetade med ämnesintegrerad undervisning, och föreslog det som ett sätt att nyttja tiden 

bättre och därigenom få ökad måluppfyllelse. 

 

I de allmänna råden för planering och genomförande av undervisningen kan man läsa att 

rektorer bör ge lärare tid till samplanering, utvärdering och anpassning av undervisningen 

(10). I läroplanen står att läraren ska samverka med andra lärare, vilket betyder att 

eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande för att nå de nationella målen. 

Vidare står det i kommentarmaterialet för HKK att området hälsa är ett tvärvetenskapligt 

område, som baseras både på naturvetenskap och samhällsvetenskap (11). 

 

Innehållet i HKK-ämnet är så pass stort, att det blir svårt att hinna med allt under den korta 

tiden. Därtill vilar ett ansvar vad gäller folkhälsan på HKK-lärarnas axlar. Inom HKK:s 

undervisningstid i grundskolan ska eleverna bland annat lära sig att kombinera måltider 

utifrån individuella behov (6). Men vad betyder egentligen det, vad är det eleverna ska 

kunna? Eleverna ska veta vad de ska äta när de till exempel tränar eller har en mer passiv 

livsstil, vilket står i kursplanen för HKK. Däremot finns det inget som säger att eleverna 

ska kunna just näringslära. Hur ska eleverna veta vad de ska äta om de inte har kunskap 

om näringsämnena – var de finns och vad de behövs för? 
 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka vad lärare i HKK ansåg om elevers kunskaper i 

näringslära, samt hur den påverkade deras egna möjligheter att undervisa mot 

kunskapskraven i HKK. 
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3. METOD 

3.1 Metodval 
En kvantitativ forskningsansats, i form av en enkätstudie gjordes (15, s. 192–224). 

Enkätstudier lämpar sig för att samla in mycket data, kartlägga, jämföra och beskriva. 

Oftast är det lättare att nå ut till fler respondenter under en kort tid vid en enkätstudie 

jämfört med till exempel intervjuer (15, s. 82–96). 
 

3.2 Urval 
Målgruppen var HKK-lärare i Sverige, som hade eller hade haft egen undervisning i HKK. 

Respondenterna rekryterades i två Facebook-grupper, i dessa grupper var medlemmarna 

antingen undervisande och/eller studerande i HKK. I första gruppen, ”Lärare i hem- och 

konsumentkunskap” fanns det 628 medlemmar och i andra gruppen ”HK-portalen 

lärarforum” fanns det omkring 1300 medlemmar. Då ingen kontroll gjordes om någon var 

medlem i båda grupperna, kunde inte en exakt siffra på hur många enkäten nådde ut till 

ges. I båda grupperna lades ett inlägg ut om studiens syfte och målgrupp, där tillfrågades 

sedan medlemmarna om de kunde tänka sig att delta. De informerades även om att studien 

tog hänsyn till de etiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådets direktiv (15, s. 21– 

28). Det fanns också en länk till själva enkäten. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Undersökningen utfördes med hjälp av en webbaserad enkät konstruerad i Microsoft 

Forms, vilken innefattade sex slutna frågor med varierade skaltyper och fyra öppna frågor 

(Bilaga 1). Alla frågor var obligatoriska, därför blev det inget internt bortfall (16). Enkäten 

fanns till förfogande att besvara under en veckas tid, 29 januari - 5 februari 2018. 

Inledningsvis tillfrågades respondenterna om kön och ålder, samt behörighet och hur 

många år de hade undervisat i ämnet. De två sistnämnda frågorna ansågs väsentliga 

eftersom arbetssättet och pedagogernas tänk kunde påverkas beroende på behörighet, samt 

vilka läroplaner de arbetat med då innehållet i dem förändrats över tid. Övriga frågor 

handlade om HKK-lärarna undervisade i näringslära, om de ansåg att eleverna hade 

tillräckliga kunskaper när de kom till HKK-lektionerna. Lärarna tillfrågades i de öppna 

frågorna om hur de tolkade Lgr 11 gällande fördelningen av tiden för näringslära, om det 

fanns ett ämnesövergripande arbetssätt och hur de önskade att undervisningen inom 

näringslära skulle genomföras. 
 

3.4 Databearbetning och analys 
Insamlade data bearbetades i Microsoft Excel 2016. För att analysera skillnader grupper 

emellan användes chitvåtest, vilket var att föredra när variablerna var indelade i olika 

klasser. (17). Variablerna för ålder kategoriserades om till yngre (20–39 år) och äldre (40– 

69 år) istället för tioårsintervaller. Detta för att lättare kunna testa grupperna med hjälp av 

chitvåtest. Även variablerna för Likertskalan, där respondenterna fick uppge i hur stor 

utsträckning mellan ett till tio de höll med om något kategoriserades om till två grupper. 

Ett till fem blev ”håller inte med”, medan sex till tio blev ”håller med”. 

 

Ingen regelrätt kvalitativ analys av innehållet i de öppna frågorna har gjorts, på grund av 

att det inte rymdes tidsmässigt. Istället grupperades svaren i de öppna frågorna och gavs 

beskrivande namn, exempelvis: 
”Elever behöver näringslära för att tillgodogöra sig undervisningen.” 

”En viss del av tiden ska undervisning ske i näringslära.” 
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”Eleverna ska kunna vilka konsekvenser deras val av livsmedel får för hälsan.” 

”För mycket innehåll i ämnet för att hinna med allt.” 

 

3.5 Förförståelse 
Vid början av studien grundade sig förförståelsen på tre terminers HKK-studier samt drygt 

tre års erfarenhet av yrket som HKK-lärare. Det innebar att goda kunskaper i ämnet fanns, 

vilket hade betydelse för utformningen av frågeställningarna i enkäten. Resultatet kan ha 

påverkats av förförståelsen i och med att en egen uppfattning om ämnet fanns. För att 

minska risken att resultatets tolkning skulle färgas av förförståelsen, strävades det efter att 

analysera all data så objektivt och konsekvent som möjligt. 
 

3.6 Etiska aspekter 
Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (18), för avsikt att skydda respondenterna vid olika undersökningar (15, 

s. 21 - 28). Det grundläggande kravet preciseras genom fyra huvudkrav nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

följdes under hela arbetet, vilket innebar att respondenterna fick information om syftet till 

studien, att de kunde avbryta studien när som helst. Att deras uppgifter hanterades 

konfidentiellt, samt att uppgifterna endast skulle användas i forskningssyfte. Slutligen 

formulerades frågorna på ett sådant sätt att undersökningen inte bedömdes vara av etisk 

känslig karaktär för deltagarna. 
 

4. RESULTAT 

I studien deltog totalt 86 deltagare, det var flest respondenter i åldersintervallerna 40 - 69 

år. Det var störst andel kvinnor och behöriga respondenter (Figur 1). De yngre lärarna 

hade kortare yrkeserfarenhet än de äldre (p <0,001) och det fanns lite fler män i den yngre 

gruppen (p=0,047). Det fanns ingen skillnad mellan yngre och äldre vad gäller 

behörigheten i HKK (p = 0,87). 
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Figur 1. Resultatet av en webbaserad enkätstudie i Sverige vintern 2018. Analysen gjordes med hjälp av 
chitvåtest, p-värdet anger skillnaden mellan kön, behörighet samt arbetslivserfarenhet kopplat till ålder 

specificerat till yngre (20 – 39 år) och äldre (40 – 69 år) HKK-lärare (n=86). Data presenteras i antal. 

 

 
 

4.1 Kunskaper i näringslära 
Resultatet av studien visade att alla utom fyra lärare ansåg att elever hade otillräckliga 

kunskaper i näringslära när de kom till HKK-undervisningen. Det var 73 lärare som ansåg 

att elevernas kunskaper var så pass låga att deras undervisning påverkades. Det var 36 

lärare som menade att eleverna behöver mer näringslära för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen inom kost och hälsa på det sätt som beskrivs i Lgr 11 (6). Det fanns inga 

skillnader mellan yngre och äldre lärare (p = 0,08 - 0,65) (Tabell 1). Exempel på svar om 

undervisning i näringslära var: 

 
”Vi måste undervisa om det för att eleverna ska veta vad kroppen behöver och för att på sikt kunna 

göra bra val för ett hälsosamt liv.” 

 

”Det är alldeles för lite tid för att man ska få ihop all teori på dessa få timmar och att mycket tid 

ligger i mellanstadiet. Där man som jag ser inte tar det på allvar. Jag upplever att det är alldeles 

för mycket teori i ämnet när vi har så lite tid. Man bara nuddar vid alla saker man ska gå igenom. 

Mer timmar i ämnet för att vi ska kunna uppfylla alla kunskapskrav som finns.” 

 

”Egentligen verkar det som man ”bara” ska få kunskaper om olika energibehov och att kunna 

konstruera näringsriktiga måltider- detta är ju ganska svårt om man inte kan något om 

näringslära.” 

 
 

I de öppna frågorna kommenterade respondenterna sådant de ansåg viktigt, där nästan 

hälften av lärarna bland annat nämnde att elever behöver ha kunskap i näringslära för att 

kunna utveckla sina motiveringar och resonemang kring ämnet hälsa samt vilka 

konsekvenser deras val får. Alla utom fem lärare uppgav att de undervisade om både 

tallriksmodellen och alla näringsämnen. Det var två lärare vardera som uppgav att de 
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enbart undervisade i tallriksmodellen, respektive undervisade i alla näringsämnen. Vidare 

var det en lärare som uppgav att hen undervisar på annat sätt inom näringslära. 

 
Tabell 1. Kommentarer från HKK-lärare (n=86) har grupperats och getts beskrivande namn, om hur de 

tolkar läroplanens text om tidfördelningen av undervisningen i HKK kopplat till näringslära. Resultatet av en 

webbaserad enkätstudie, vintern 2018. 

 Totalt, 

n = 86 

Yngre, 

n = 21 

Äldre1, 

n = 65 
p-värde 

Elever behöver 

näringslära för att 

tillgodogöra sig 

undervisningen 

36 10 26 0,54 

En viss del av tiden ska 

undervisning ske i 

näringslära 

25 7 18 0,62 

Eleverna ska kunna 

vilka konsekvenser 

deras val av livsmedel 

får för hälsan 

7 0 7 0,12 

För mycket innehåll i 

ämnet för att hinna med 

allt 

7 1 6 0,65 

Lärare bestämmer själv 

hur tiden ska fördelas 

över det central innehållet 

5 0 5 0,15 

Undervisningen ska ske i 

hälsa - inte näringslära 

2 1 1 0,39 

Eleverna ska undervisas i 

näringslära genom 

praktiskt lärande 

1 0 1 0,57 

Vet ej 3 2 1 0,08 

1 Analys med hjälp av chitvåtest resulterade i att inga signifikanta skillnader mellan yngre och äldre HKK- 

lärare fanns (p=0,08–0,65). 

 

Att lägga en viss del av tiden på näringslära var det 25 lärare som uppgav. Hur mycket 

berodde på hur de personligen tolkade läroplanen. Till exempel uppgav några ”en 

tredjedel av tiden”, medan andra uppgav ”en åttondel av tiden”. Samtidigt som några 

menade att lite tid skulle läggas på näringslära menade andra att mycket tid, eller i 

proportion till kunskapskraven, skulle läggas på näringslära. 

 
”Väldigt lite, verkar mest som att kostcirkeln och tallriksmodellen styr. Man får hoppas att no ger 

eleverna en djupare kunskap. Att föra väl underbyggda resonemang kräver nog att eleven själv 

söker djupare kunskap av egenintresse.” 

 

”Ingen tid alls! Det är kemi som har ansvar för det men tyvärr ges inte de kunskaperna innan de 

får HK i åk 7…” 

 

”Jag lägger mycket tid på det, därför att jag tycker det är viktigt…” 

 

Att det är upp till undervisande lärare att bestämma hur tiden ska fördelas uppgav fem 

lärare. De menade att det inte finns någon styrning kring hur enskilda lärare fördelar tiden, 

så länge eleverna uppnår kunskapskraven. Att HKK har för mycket centralt innehåll för att 

kunna fördelas inom 118 timmar kommenterade sju lärare. De ansåg att de bara hann 
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skrapa lite på ytan och att det upplevs något snuttifierat. Det fanns också lärare som 

menade att HKK-lärare överhuvudtaget inte ska undervisa om näringslära. 

 
"Tycker inte om namnet näringslära då vi ska arbeta med HÄLSA och lära eleverna hur man kan 

planera bra måltider med hänsyn till hur aktiva de är. Visst ska de känna till vilka näringsämnen 

som de får från maten, men det viktigaste är att de kan planera bra måltider utifrån sina olika 

behov.” 

 

4.2 Ämnesövergripande undervisning kring kost och 

näringslära 
Det var knappt hälften (38/86) HKK-lärare som arbetade ämnesövergripande. Två lärare 

uppgav ett oklart svar gällande ämnesövergripande arbetssätt. Det fanns ingen skillnad 

mellan yngre och äldre lärare vad gäller om de arbetade ämnesövergripande eller ej (p = 

0,80). På frågan om hur HKK-lärarna önskade att undervisningen inom näringslära skulle 

se ut svarade 42 lärare att de vill arbeta ämnesövergripande (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Kommentarer från HKK-lärare (n = 86) har grupperats och getts beskrivande namn, om deras 

önskemål hur undervisningen i näringslära bör förläggas i grundskolan. Resultat av en webbaserad 

enkätstudie, vintern 2018. 

 Totalt, 
n = 86 

Yngre, 
n = 21 

Äldre2, 

n = 65 

p-värde 

Vill arbeta 

ämnesövergripande 

42 10 32 0,90 

Röd tråd 

praktiskt/teoretiskt 

15 4 11 0,82 

Mer tid 7 2 5 0,79 

Vill undervisa i 

näringslära 

6 1 5 0,65 

Använda utarbetat 

material 

6 1 5 0,65 

Tydligare mål och 

progression mellan 

stadier 

5 1 4 0,71 

Vet ej 5 2 3 0,40 

2 
Analys med hjälp av chitvåtest resulterade i att inga signifikanta skillnader mellan yngre och äldre HKK- 

lärare fanns (p=0,40–0,90). 

 

Omkring en tredjedel (11/38) av alla som uppgav att de arbetade ämnesövergripande 

arbetade tillsammans med IDH, en mer (12/38) hade ett samarbete med både IDH samt 

No-ämnena. Att ha ett samarbete med enbart No-ämnena uppgav åtta av alla lärare som 

arbetar ämnesövergripande. Därutöver uppgav ett fåtal samarbeten mellan So- och No-

ämnen, svenska/svenska som andraspråk tillsammans med No-ämnen samt ett samarbete 

mellan No-ämnen, svenska/svenska som andraspråk och IDH. De som uppgav att de ville 

arbeta ämnesövergripande, ville ha ett samarbete med IDH samt No-ämnen, för att 

eleverna skulle ges en helhetssyn. 
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Någon såg framgång med att de i HKK fick arbeta med individuella behov kopplat till 

fiktiva personer, som de sedan planerade och tillagade måltider till. Samtidigt som de i 

svenska fick skriva en artikel om personens kosthållning. I No-ämnena arbetade de med 

matspjälkningen och matens väg, medan IDH tittade på hur energin i maten används och 

förbrukas. En röd tråd mellan praktiskt och teoretiskt arbete önskades av 15 lärare. 

Respondenterna som önskade detta menade att genom bland annat diskussioner inom 

näringsämnen kunde de sedan praktisera detta genom att tillaga mat som kopplas med 

respektive näringsämne, ’learning by doing’. 

 

Dock uppgav flera att det var svårt att få till planering, dels på grund av för lite tid, dels 

beroende på hur kollegor i andra ämnen lade upp sitt arbete. Vidare uppgav de svårigheter 

på grund av att HKK-undervisning ofta sker i halvklass när övrig undervisning ges i 

helklass, att det var därför HKK sällan räknades in i det ämnesövergripande arbetssättet på 

skolorna. Någon nämnde också att det krävs en del arbete med att arbeta bort felaktig 

kunskap, som kan ha inhämtats från exempelvis media. Vidare menade respondenterna att 

det är viktigt att rektorer på skolan ger tid för samplanering med andra ämnen för att det 

ska vara genomförbart. 

 

Det var sju lärare som ville ha mer tid till HKK-undervisningen. Detta för att kunna 

fördjupa sig och eleverna i näringsämnen, ny forskning och nya rön. Vidare för att kunna 

ge eleverna verktyg att förebygga framtida ohälsa. Någon önskade att tid skulle flyttas från 

kemi till HKK. Sex lärare uppgav att de ville undervisa i näringslära, de såg det som en 

naturlig och självklar del av ämnet som också borde genomsyra undervisningen. 

 

Det var sex lärare som önskar mer utarbetat material. Det som önskades var material från 

exempelvis Livsmedelsverket där det ska finnas övningar och filmer att använda. Eller 

andra datorprogram för att kunna träna på att energiberäkna efter individuella behov. 

Slutligen var det fem lärare som önskade tydligare mål med progression mellan de olika 

stadierna. De önskade bättre förkunskaper, som de då ansågs skulle inhämtas i lägre 

stadier. De ansåg också att undervisningen inte togs på allvar i lägre årskurser. 

 
”…mycket tid ligger i mellanstadiet. Där man som jag ser inte tar det på allvar. Jag upplever att 

det är alldeles för mycket teori i ämnet när vi har så lite tid. Man bara nuddar vid alla saker man 

ska gå igenom. Mer timmar i ämnet för att vi ska kunna uppfylla alla kunskapskrav som finns.” 

 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
För att nå ut till så stort antal som möjligt delades enkäten i två Facebookgrupper där 

medlemmarna är HKK-lärare. Grupperna bestod av 628 respektive 1300 medlemmar. Då 

ingen kontroll gjordes om någon var medlem i båda grupperna, kan inte en exakt siffra på 

hur många enkäten nådde ut till ges. Det kan ha varit lämpligare att skicka ut enkäten till 

alla skolor i Sverige istället. Å andra sidan fick en tidigare studie låg svarsfrekvens i sin 

enkätstudie, trots att de hade skickat ut enkäten direkt till skolorna (12). 

 

Läsåret 2016/2017 uppgav Skolverket att det fanns 2413 verksamma HKK-lärare, vilket 

betyder att knappt fyra procent av alla HKK-lärare i Sverige har besvarat enkäten (19, 

tabell 5A). Min studie hade lägre andel obehöriga lärare än det Skolverket redovisade 
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(10% vs 27%; p <0,001), och lägre andel män (6% vs 14%; p=0,03). Det skulle kunna 

bero på att det är färre obehöriga och manliga HKK-lärare som är medlemmar i Facebook- 

grupperna, där rekryteringen gjordes. Alternativt att obehöriga lärare inte känner sig 

bekväma i att besvara en enkät. Oavsett kan den låga svarsfrekvensen samt andelen 

obehöriga och manliga HKK-lärare bidragit till en lägre validitet och reliabilitet. Eftersom 

min enkät har haft ett bekvämlighets-urval går det inte att dra generella slutsatser från 

studien, samt kan resultaten bli annorlunda vid en upprepning av studien. Trots det borde 

det finnas viss information att använda utifrån svaren HKK-lärarna i studien uppgav. 

 

Att enkäten utfördes elektroniskt medförde en förenkling då data kunde föras in i 

Microsoft Excel direkt, vilket sparade tid. Om enkäten däremot skulle skickats ut analogt 

till skolorna i Sverige, för att öka möjligheten att nå ut till fler, hade det tagit längre tid att 

föra in data. Ytterligare en fördel med att enkäten var elektronisk var att frågorna gjordes 

obligatoriska, vilket minskade risken för interna bortfall. Respondenterna kan lättare 

besvara känsliga frågor när den görs digitalt och anonymt. Dock kan respondenterna finna 

frågorna oklara eller svåra att förstå, vilket då kan resultera i bortfall på grund av att 

respondenternas eventuella frågor inte kan besvaras (15, s. 82 - 96). Minst en av frågorna i 

enkäten var otydligt formulerad, vilket kan ha försvårat för respondenterna. Frågan om hur 

respondenterna tolkade tidfördelningen kring näringslära inom HKK (Bilaga 1), kunde ha 

förtydligats ytterligare. Några respondenter skrev att frågan var otydlig och svår att tolka. 

Frågan kunde pekat mer på hur respondenterna tolkade läroplanen gällande hur 

undervisningstiden skulle fördelas, och hur mycket tid som skulle ägnas specifikt till 

näringslära. 

 

Studien var från början tänkt att mäta kvantitet av i hur stor utsträckning HKK-lärare 

ansåg något, men då några av frågorna hade öppna svar blev det svårt att analysera data. 

Därför togs beslutet att kategorisera svaren och därefter ange frekvens, på så vis kunde de 

analyseras kvantitativt. Att tänka på till kommande studier är att hålla sig till stängda 

frågor med exempelvis Likertskalor istället, för att underlätta analysarbetet (15, s. 82 - 96). 

Därtill hade det varit att föredra fler frågor över lag, för att säkerställa att syftets 

frågeställningar besvarades samt att vara mycket tydlig i frågeställningarna. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Behovet av att kunna göra kloka val i relation till folkhälsoaspekten 
Som tidigare nämnts gav regeringen ett uppdrag till Livsmedelsverket att ta fram en 

handlingsplan för att förebygga folkhälsan (5). Detta skedde redan 2003 och enligt min 

studie, vilken är kopplad till skolans verksamhet, har handlingsplanen inte gjort så stor 

nytta. Jag tolkar att det i uppdraget från regeringen framgick att skolan skulle få en central 

roll. För att förebygga folksjukdomar, behöver folket bli mer medvetna om vad de grundar 

sina val på. Tidigare studier menar att en förbättring av näringskunskapen stämmer 

överens med förbättringar av matintaget (20), vidare att befolkning med högre utbildning 

har mer kunskaper om bra matval. Förstår man inte exempelvis att den där pizzan varje 

vecka kommer att påverka den personliga hälsan negativt, tids nog, är det inte konstigt att 

folkhälsan fortsätter att bli sämre. Därför är skolan en viktig grund i samhället där folket 

bör vara medvetna om vikten av detta. Samt hur skolan arbetar i dessa frågor, eftersom 

alla inte har samma förutsättningar till studier på högre nivå. 
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5.2.2 Behovet av näringslära för att kunna göra kloka val 
Strax under hälften (n=42) av alla lärare i studien menade att eleverna behöver få lära sig 

näringslära för att kunna tillgodogöra sig undervisningen inom hälsa. Detta kan bero på att 

tidigare läroplaner har varit mer inriktat på det viset (8), och att det därför har ”levt kvar” i 

nuvarande läroplan också. Läroplanen säger att eleverna ska kunna göra medvetna val och 

kunna förklara konsekvenserna av sina val, samt att anpassa måltider efter individuella 

behov inom hälsoaspekten (6). För att kunna göra medvetna val krävs det 

bakgrundskunskap, för att kunna förklara vilka konsekvenserna blir för hälsan är det bra 

att förstå hur näringsintaget påverkas av det val man gör. Samt, för att kunna anpassa 

måltider efter individuella behov krävs det att eleverna har en förståelse för hur olika 

näringsämnen påverkar kroppen i förhållande till fysisk aktivitet. Vilket också visat sig i 

tidigare studier, näringslära ur olika perspektiv i undervisning har ökat elevers kunskap 

och förståelse inom hälsoaspekten (11). 

 

Ytterligare en viktig aspekt gällande elevernas kunskaper i näringslära, är hur de har 

påverkats av media. En respondent i studien ansåg att viss tid lades på att ”lära om” den 

rätta kunskapen eftersom många har fått felaktig kunskap från medier. Vilket också en 

tidigare studie tyder på, där det framkom att livsmedelsreklam riktad till barn förekom 

extra mycket på tidpunkter när barn ofta tittar på tv, nämligen 18 procent av tiden (21). Av 

de fem vanligaste livsmedelsprodukterna som gjordes reklam för, var mat med oönskade 

näringsämnen som snabba kolhydrater och mättade fettsyror övervägande (63 procent). 

Reklamen vinklades så att barnen skulle få uppfattningen om att livsmedlen var 

hälsofrämjande på olika vis, genom att tala positivt om livsmedel som exempelvis chips 

och hamburgare. Om elever har fått felaktig information om livsmedel kan det vara svårt 

att göra kloka val som främjar hälsan, och lättare påverkas av media och olika dieter. 

Istället borde högre krav ställas gällande hur reklamen framställs och hur den riktar sig till 

barn. 
 

5.2.3 Skolans ansvar 
I studien svarade alla utom fyra lärare att eleverna hade otillräckliga kunskaper i 

näringslära för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, vilket säger relativt mycket om 

övriga ämnens ansvar i hälsofrågor. Skolverket skriver i den övergripande läroplanen att 

”hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” (6). Detta betyder att det är skolan och 

alla ämnens ansvar att eleverna får rätt kunskap för ett hälsosamt liv. Samtidigt står det 

inte att det är just näringslära som eleverna behöver kunskap om, men för att leva ett 

hälsosamt liv är det en viktig byggsten (20). 

 

En bättre lärmiljö skapas, om och när eleverna mår bra (22), därför anser jag att 

hälsofrämjande arbete borde ligga i samtliga lärares intresse. Trots att det är samtliga 

ämnens ansvar att jobba för att främja hälsan är det inte säkert att alla lärare har den 

kunskapen som krävs, dock har positiva effekter genom ett ämnesövergripande arbetssätt 

inom kost och hälsa visats i tidigare studier (11). Eleverna får lättare en förståelse för hur 

livsstilen påverkar hälsan (7). I min studie arbetade inte ens hälften (38/86) 

ämnesövergripande, och menade att tiden inte fanns till det. En anledning till det kan 

absolut vara tidsbrist, men jag tror likaså att det handlar om intresse från lärarnas sida. Det 

vore bra om skolledningen såg vikten av detta, och ordnade med kompetensutveckling 

inom hälsa för hela kollegiet samt gav möjlighet till samplanering. Vidare anser jag att alla 

i skolan måste bli medvetna om hur hälsan påverkar elevernas skoldag men även 

folkhälsan, annars är risken att det endast är HKK- och IDH-lärarna som arbetar 

hälsofrämjande. I och med att HKK har så knapp tid, behöver ämnet dra nytta av andra 
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ämnen där även hälsa ingår. De olika ämnesansvariga lärarna bör samplanera noggrant för 

att få en röd tråd i det ämnesövergripande arbetet. I min studie kommenterade någon lärare 

om att No:n kan börja med att gå igenom de olika näringsämnena ett i taget och hur de 

fungerar i kroppen. När de sedan kommer till HKK kan de fortsätta med samma 

näringsämne, men koppla det till livsmedel bestående av det näringsämnet. Vidare till 

matlagning med fokus på gällande näringsämne, därefter kan IDH ta vid och fokusera mer 

på förbränningen och den fysiska aktiviteten kopplat till hälsa. 
 

5.2.4 HKK-ämnets ansvar i relation till förfogad tid 
Enligt mina beräkningar av Skolverkets timplan är 1,7 procent av den totala studietiden i 

grundskolan fördelat till HKK (23). För att HKK ska ha möjlighet att lyckas med kost och 

hälsa-undervisningen är en förändring nödvändig. Det har tidigare visat sig att HKK- 

undervisningen kan ge ett långvarigt kunnande av mat (24), där de som hade närings- och 

matlagningskunskaper gjorde mer hälsosamma matval även i vuxen ålder. I min studie 

kommenterade några (7/86) respondenter att tiden var för knapp för att kunna gå in 

djupare på exempelvis näringslära. Detta medför i sin tur att elevers otillräckliga 

kunskaper att göra hälsosamma val, även följer med i vuxen ålder. Att så få kommenterade 

att mer tid önskades, kan bero på att det var en öppen fråga där respondenterna kunde 

skriva vad de ansåg viktigast. Varför de kanske inte kom på allt de ville få med på en gång 

alternativt inte iddes att svara allt. En intressant del i detta, är att Livsmedelsverkets 

rapport utfördes 2003, det vill säga för omkring 15 år sedan (5). Trots det har ingen större 

förändring gjorts inom HKK:s fördelning av tid, då den både 2003 och 2018 bestod av 118 

timmar - mycket beklagligt. Däremot har innehållet ändrats och blivit ett mer teoretiskt 

ämne. Det har även lämnats in flera motioner till regeringen, men utan framgång (10). 

Regeringen är mån om att förbättra folkhälsan, men är inte beredda att göra förändringar 

som föreslagits. 

 

I min studie kommenterade HKK-lärarna att de fick ta ett stort ansvar när det gällde 

undervisning i näringslära för att kunna bedriva sin undervisning mot kunskapskraven, 

trots att näringslära saknades i HKK:s kunskapskrav eller centrala innehåll. Likväl ett 

ansvar som egentligen ligger på hela skolan. Att tiden läggs på sådant som egentligen är 

meningen att andra ämnen ska ta upp är synd, då eleverna behöver ges möjlighet att träna 

sina praktiska förmågor flera gånger (7). Vilket för mina tankar till IDH samt No-ämnenas 

få punkter gällande kost och hälsa i centrala innehållet. Det kunde varit idé att utöka dem 

ytterligare samtidigt som HKK gavs mer tid till sitt. Dock anser Livsmedelsverkets rapport 

att det lätt blir för mycket innehåll i de andra ämnena om det fylls på med exempelvis mer 

kost och hälsa (5). Därför vore det kanske bättre att låta HKK undervisa i hälsa och ta bort 

andra delar i ämnet som ändå lyfts i andra ämnen. 

 

Studien visade att några (n =8) av respondenterna ville ha mer tid till HKK, på grund av 

det stora innehållet HKK består av i förhållande till tilldelad tid. Vilket är något även 

rapporten från Livsmedelsverket kom fram till (5). Andra studier redogör för hur 

timplanen har minskat från 150 timmar 1962 till 118 timmar nutid (25), vilket är omkring 

hälften av tiden andra praktiskt-estetiska ämnen har tillfördelats. Respondenterna i min 

studie upplevde att de bara kunde skrapa lite på ytan av innehållet. Det kan tolkas som att 

HKK-ämnet är för pressat i relation till sin tid. Efter analysen av enkätsvaren, kan 

antagligen inte problemen klarläggas till fullo. Dock kan det ligga mycket på central nivå. 

Det behöver vara tydligare mål från Skolverket angående hälsofrågor, särskilt i 

övergripande mål och riktlinjer. Kanske en förklaring vad Skolverket menar med hälsa, en 

förklaring vad begreppet innefattar samt vilka delar skolan ska beröra. 
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5.3 Samhällsrelevans 
Hälsa är ett brett begrepp, när det kommer till hur skolan ska förhålla sig till det är det 

något oklart. Vilket också stärks i studien, genom att endast fyra lärare anser att eleverna 

har tillräckliga kunskaper i näringslära när de kommer till HKK-undervisningen. Med 

tanke på att hälsoundervisningen i skolan lägger en grund för folkhälsan är det viktigt att 

tydliggöra vikten av HKK-ämnet i samhället. Forskning visar att utbildning inom hälsa är 

viktigt och behövs för att förbättra kostkvalitén hos befolkningen (20). Det finns en risk att 

ämnet inte tas på allvar när det inte är tillräckligt tydligt, och att befolkningen därför inte 

förstår vikten av HKK-ämnet. Parallellt med det, råder det lärarbrist i Sverige. Ungefär 50 

procent av lärarna som undervisade i HKK läsåret 2016/2017 saknade lärarlegitimation i 

ämnet (19, tabell 7). Vilket gör att omkring hälften av grundskolans elever inte ges samma 

kvalitét på sin undervisning i HKK. Några av mina respondenterna i min studie förde 

mellanstadiet på tal, där de menade att många lärare som undervisade i HKK inte tog så 

allvarligt på ämnet. Vilket medförde att eleverna inte hade samma förutsättningar när de 

kom till undervisningen på högstadiet. Kanske kan det vara ett sammanträffande, men det 

kan också bero på att många HKK-lärare är obehöriga. 

Minst tre tidigare studier visar att hälsosam mat ofta är dyrare än mindre hälsosam mat (26 

- 28). Vilket medförde att mer utsatta socioekonomiska grupper inte hade samma 

möjlighet att äta hälsosamt. Samtidigt visade studierna att det även gick att köpa billig 

näringsrik mat, tyvärr saknades ofta kunskap kring det i ovan nämnda grupper. I min 

studie framkom det att lärarna tyckte att elever hade otillräckliga kunskaper, varför det är 

viktigt att alla grupper oavsett bakgrund ges samma möjligheter i HKK-undervisningen. 

Det är viktigt att ämnet fungerar som det är tänkt enligt Lgr 11 (6), och förmedlar den 

kunskap eleverna behöver för att kunna göra kloka val. 

 

Samhället påverkas av fetmaproblematiken, då stora ekonomiska kostnader uppstår. En 

uppskattning av kostnaderna för all sjukhusvård, öppenvård och läkemedel från 

konsekvenserna av övervikt och fetma samt indirekta kostnader uppgår till omkring 20 

miljarder kronor per år (29). Ett agerande i rätt riktning skulle kunna vara att underlätta för 

dem som vill läsa HKK på universitet i syfte att öka lärarbehörigheten i ämnet. Idag ges 

det bara på ett fåtal platser i Sverige. Är det svårt att utbilda sig till HKK-lärare kan det 

komma att bidra till en sämre folkhälsa i längden. Några respondenter (7/86) 

kommenterade i min studie att HKK har lite tid fördelat i timplanen, vilket kan vara en 

anledning till att universiteten inte prioriterar HKK-utbildningen. Vidare skulle 

livsmedelspriserna behöva ses över, för att inga skillnader klasser emellan ska uppstå och 

för att kunna göra ett klokt val lättare. Alla ska kunna ha samma förutsättningar när de 

handlar mat, att kunna välja ett mer hälsosamt alternativ. 

 

6. SLUTSATS 

De i studien framkomna resultaten tyder på att lärare i HKK anser att elevers kunskaper i 

näringslära är otillräckliga när de kommer till undervisningen. Så pass att majoriteten av 

lärarna ansåg att deras undervisning påverkas av det. Detta medför att onödig tid måste 

läggas på sådant som elever borde ha fått kunskap om i andra ämnen. För att öka elevers 

kunskaper innan de kommer till HKK bör de olika ämnena i skolan arbeta 

ämnesövergripande. För att de ska ha möjlighet till det krävs det att skolledningen 

möjliggör det, genom rutiner. Lärarna behöver ges tid för samplanering och 

sambedömning med de andra ämneslärarna för att lyckas. 
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7. TACK 

Ett stort tack till alla HKK-lärare som ställde upp och svarade på min enkät, utan er hade 

studien inte kunnat äga rum. Tack till min kollega Ingela Garpenstedt som har fungerat 

som ett bollplank under den här studien. Tack till min familj som har stått ut med att jag 

inte haft tid med dem när studien gjordes, men allra helst min man Henrik Mellberg som 

har korrekturläst uppsatsen ett flertal gånger. 
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Bilaga 1 (1/2) 
 
 

Svaret är anonymt. 
 

1. Jag som besvarar enkäten är 

Kvinna 

Man 

Annat 

2. Jag som besvarar enkäten är 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

60 - 69 år 

 

3. Är du behörig hem- och konsumentkunskapslärare? 

Ja 

Nej 

4. Hur länge har du undervisat i hem- och konsumentkunskap? 

 
5. Undervisar du i näringslära? (Fler alternativ går att välja) 

Nej, det är inte mitt uppdrag. 

Nej, jag litar på att andra ämnen gör det. 

Nej, men jag går igenom tallriksmodellen. 

Ja, jag går igenom alla näringsämnen. 

Ja, jag går igenom alla näringsämnen och tallriksmodellen. 



 

Bilaga 1 (2/2) 
 

 

annat 

 

6. Anser du att eleverna kan tillräckligt mycket om näringslära när de kommer till 

hem- och konsumentkunskapslektionerna? 

Ja, helt klart. 

Nja, jag måste lägga till en del bitar. 

Nej, inget alls. 

7. I hur stor utsträckning upplever du att eleverna har tillräckligt mycket kunskaper 

i näringslära då de börjar med HKK, för att du ska kunna undervisa om individuella 

behov. 1=inte alls – 10=helt och hållet 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

8. Hur tolkar du att hem- och konsumentkunskap ska ägna sin tid på 118 h inom 

näringslära enligt Lgr 11? 

 
 
 

 

 
 

 

 

   
 

  

 

9. Finns det ett ämnesövergripande arbetssätt där du undervisar? Om ja, hur ser det 

ut gällande kost och näringslära? 

  

 
 

 

 

   
 

  

 

10. Hur skulle du önska att undervisningen om näringslära genomförs? 

  

 
 

 

 

   
 

  

 

11. Har du ytterligare synpunkter, eller frågor, går det bra att skriva det här. Tack 

för din medverkan! 

  

 
 

 

 

   
 

  

Skicka 
 

 

Det här innehållet har skapats av formulärets ägare. Data du skickar kommer skickas till formulärägaren. Lämna aldrig 

ut ditt lösenord. 

Sekretess och cookies 

Drivs med Microsoft Forms 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

