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SAMMANFATTNING 
Bakgrund I Sverige stöds individens hälsa bl. a. genom undervisning i grundskolan, där 
målet är att varje elev ska få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. Enligt läroplanen 
ska undervisning samordnas så att eleverna kan uppfatta kunskaper som en helhet och rektor 
har ansvar att initiera ämnesövergripande kunskapsområden. Forskning kring 
ämnesövergripande arbeten och lärande visar att ett arbetssätt där eleven möter kunskap som 
en helhet kan ge eleven djupare kunskaper och även handlingskompetenser.  
Syfte Undersökningens syfte var att studera förekomst och eventuella hinder för 
genomförande av ämnesövergripande arbeten inom kost och hälsa i svenska grundskolor.  
Metod Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie, genomförd med en webbaserad enkät våren 
2014 riktad till lärare i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, biologi, kemi och fysik. 
Resultat Ämnesövergripande arbeten inom kost och hälsa förekom i 40 % av skolorna och 
förekomsten var oberoende av årskurs, ämne och lärares kön. Största hindren för 
genomförande var tid till planering och schemaläggning och lärare i åk 7-9 upplevde 
schemaläggning som ett större hinder än lärare i de andra stadierna. Kvinnliga lärare upplevde 
tid till planering som ett större hinder än manliga lärare. 

Slutsats Lärarna i studien upplevde tid till planering och schemaläggning som de största 
hindren för ämnesövergripande arbete. Att få fler skolor att arbeta ämnesövergripande kring 
kost och hälsa skulle kunna möjliggöras om lärares arbete kring administration och 
ordningsfrågor minskades och rektor fick förfoga över mer av lärarnas förtroende tid för 
organisering och planering. Genom att de ingående skolämnenas arbetssätt och gemensamma 
ämnesinnehåll har goda förutsättningar att integrera kost- och hälsokunskaper som en helhet, 
skulle det främja elevernas möjlighet att implementera goda handlingsrutiner för hållbara 
matvanor och öka förståelsen för livsstilens betydelse för hälsan. 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 
Background In Sweden, the individual health are supported through education in compulsory 
school and the goal for each student is to understand the importance of a healthy lifestyle. 
According to the curriculum, education is to be coordinated so that the students can perceive 
knowledge as a whole and the principal is responsible for initiating interdisciplinary working 
methods. Research on interdisciplinary work and learning shows that meeting knowledge as a 
whole could give the student deeper knowledge and action skills. 

Objective The aim was to study the occurrence and possible obstacles to the implementation 
of interdisciplinary work in diet and health in Swedish compulsory school. 

Method The study was a quantitative cross-sectional web-based study conducted in spring 
2014 directed to teachers in Home and Consumer studies, Physical Education and health, 
Biology, Physics and Chemistry in Swedish compulsory schools. 

Results Interdisciplinary work in nutrition and health occurred in 40% of the schools, and the 
occurrence was independent of grade, subject and teacher´s gender. Major obstacles to 
implementation were time for planning and scheduling, and teachers in grade 7-9 experienced 
scheduling as a larger obstacle than teacher´s in the other grades. Female teachers experienced 
time for planning as a larger problem than male teacher´s. 

Conclusion The teachers in the study experienced time for planning and scheduling as the 
largest obstacles. Getting schools to work more interdisciplinary with nutrition and health 
could be made possible if teachers work with administration and disturbances was reduced 
and the headmaster could dispose more of the teachers working hours for organization and 
planning. Because the working methods and common subject content of the actual school 
subjects are well placed to integrate nutrition and health knowledge as a whole, it would 
promote the students' ability to implement good action routines for sustainable eating habits 
and increase understanding of the importance of lifestyle for health. 
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1. BAKGRUND  
1.1 Ämnesövergripande arbeten – ett arbetssätt för ökad måluppfyllelse i kost och 

hälsa? 
I en stor del av världen orsakar livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, typ-2-diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar och cancer stora fysiska hälsoproblem. Gemensamt för alla dessa 
sjukdomar är att de orsakar personliga lidanden, förkortar livslängden och ger stora kostnader 
för samhället. Ett stöd som samhället står för är den undervisning som bedrivs i svensk 
grundskola där eleven efter genomgången grundskolan förväntas ha fått kunskap om och 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för bl. a. hälsan (Skolverket, 2011).  
 
1.1.2 Skolämnen med kost och hälsorelaterat innehåll 

Enligt Läroplanen 2011 (Lgr, 2011), som är det styrdokument som reglerar arbetet i skolan, 
kan man hitta innehåll som berör kost och hälsa i några olika ämnen (Skolverket, 2011a). 
Dessa är hem - och konsumentkunskap (HKK), idrott och hälsa (IDH), biologi (BI), fysik 
(FY) och kemi (KE). Lindblom, Erixon Arreman & Olsson (2016a) har funnit att HKK med 
sina 118 timmarna har det största ansvaret för hälsorelaterat kunskapsinnehåll i skolan; tolv 
innehåll av totalt 33 berör hälsoperspektivet. IDH har på sina 500 timmar endast ett innehåll 
av 38 som berör kost och hälsa. KE har på sina 200 timmar tre innehåll av totalt 59, BI och 
FY har båda också 200 timmar och då har biologi tre hälsorelaterade innehåll av totalt 
femtioen och fysik endast ett hälsorelaterat innehåll av totalt sextioen.  

1.1.3 Ämnesövergripande arbetssätt – Vad, hur och varför? 

Rektor tillskrivs ett särskilt ansvar för att samordna undervisning i olika ämnesområden så att 
eleverna får uppfatta större kunskapsområden som en helhet, och att initiera till 
ämnesövergripande kunskapsområden (Skolverket, 2011a). Begreppet ämnesövergripande 
arbete kan beskrivas på olika sätt; integrering, tema, projekt och kunskapsområden är begrepp 
som återkommer i studier (Andersson, 1994; Beane, 1997, Nilsson, 2007, Selberg, 1999). 
Enligt Skolverket (2014) är ämnesövergripande arbete när lärare i ett arbetslag sammanför 
olika ämnens innehåll till ett gemensamt projekt eller sätter samman delar till en helhet.  
Grunden till varför ämnesövergripande arbetssätt lyfts fram specifikt i Lgr 11 kan troligtvis 
härledas till resultaten av den femåriga försöksverksamhet kring slopad timplan i den svenska 
skolan som regeringen initierade år 1997 (SOU, 2005:101). Motivet för försöksverksamheten 
var att få till stånd ökad måluppfyllelse genom mer ämnesövergripande arbeten och 
förändrade arbetsformer i Sveriges skolor. Resultatet pekade på att skolor som arbetat med 
mål som styrning, istället för att vara styrda av timplanen, inte uppnått nämnvärd ökad 
måluppfyllelse men däremot genom ämnesövergripande arbeten uppnått mer elevinflytande 
(Nyroos, M. 2006, Rönnberg, 2007, Eriksson, Arvola & Orlander, 2011). 
Timplanedelegationen med ansvar för verksamheten förordade att den nationella timplanen 
kunde avskaffas och menade att en avveckling av timplanen på sikt kunde ge ökad 
måluppfyllelse (SOU, 2005:101). Timplanen avskaffades dock aldrig men med den senaste 
Läroplanen, Lgr11, har Skolverket förändrat läroplanens struktur genom att tydligare 
precisera vilket innehåll varje ämne har ansvar för genom att man infört centralt innehåll i alla 
kursplaner med tydliga kopplingar till preciserade mål och kunskapskrav (Skolverket, 2011a). 
Detta torde underlätta vid strukturering av ämnesövergripande arbeten då det tydligt framgår 
vilket innehåll som ingår i olika ämnen. 

1.1.4 Kost‐ och hälsorelaterat innehåll och arbetssätt i de ingående ämnena.  

Skolämnen med undervisningsansvar för kost och hälsa ingår i denna studie. Dessa ämnen 
lyfter fram den aktiva processen som kärna för sättet att tillägna sig kunskap (Skolverket 2011 
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b, c, d, e,). Ämnet HKK ska ge praktiska kunskaper och verktyg för att kunna välja, planera 
och tillaga mat och måltider, kunskap om måltidsfördelning och måltidsplanering för 
individuella näringsbehov samt kunskap om måltidens betydelse för gemenskap och 
välbefinnande (Skolverket 2011a). Hygien och rengöring vid hantering och tillagning och 
förvaring är ytterligare kunskaper som berör hälsoperspektivet. Vad gäller arbetssättet 
beskrivs att ämnet ska utgå från kunskap i handling och att undervisningen ska utgå från 
verklighetsnära situationer och ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt 
(Skolverket 2011b). I IDH får eleverna kunskap om sambandet mellan rörelse, kost och hälsa 
och eleverna ska få reflektera över sin livsstil (Skolverket 2011c). I ämnet KE ska eleverna få 
kunskap om näringsinnehåll i mat och dryck och näringsämnenas betydelse för hälsan samt 
om kemiska processer i människokroppen, t.ex. matspjälkningen samt om kemiska metoder 
för att förlänga hållbarheten på mat, (Skolverket 2011a). I BI och FY tas upp om hur den 
psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 
beroendeframkallande medel samt om infektioner och hur smittspridning kan förhindras 
genom god hygien (Skolverket 2011a). Även de tre naturorienterande ämnena KE, BI och FY 
lyfter fram ett undersökande arbetssätt som grund och framhåller att undervisningen ska ta 
utgångpunkt i vardagen (Skolverket, 2011d; Skolverket, 2011e; Skolverket, 2011f).  
 

1.1.5 Vad lär sig eleverna av att arbeta ämnesövergripande? 

Dagens skolsystem bygger till stor del på pedagogen och filosofen John Dewey som levde 
och verkade i USA 1859-1952. Deweys grundtanke var att kunskap sker i samspel med andra 
och att det är viktigt att människans eget intresse och behov är utgångspunkt i undervisningen 
(Sundgren, 2008; Blank 2014). Han framhöll att studier med fördel kan ta utgångspunkt i ett 
tema som ligger nära den egna erfarenheten och intresset. Hans pedagogik har oftast 
beskrivits som ”learning by doing” där undervisningen är en aktiv process. Molander (2003) 
som myntat begreppet kunskap i handling menar att kunskap utvecklas i en görandeprocess 
som bygger på dialog och aktiviteter och som visar sig i handlingskompetenser. Många 
studier visar på hög måluppfyllelse vid ämnesövergripande arbetssätt men även att elever 
utvecklar andra förmågor som är viktiga i dagens samhälle. MacMath, Roberts, Wallace & 
Chi (2010) har i en australiensisk kvalitativ klassrumsstudie kring grundskolelever med hög 
risk för misslyckande i geografi och historia funnit att eleverna vid tematiskt arbete, genom att 
se kunskapernas relevans i sina vardagsliv fått en större motivation och därmed högre 
måluppfyllelse i ämnet. Matematik är för många elever väldigt abstrakt och Brante & 
Brunosson (2014) visar att elevers förståelse för matematiska begrepp underlättas genom 
ämnesövergripande arbete mellan hem- och konsumentkunskap och matematik. Selberg 
(1999) har i sin doktorsavhandling studerat vad som händer när elever får inflytande över sina 
studier, som är en grund vid ämnesövergripande arbete. Resultatet visar att ju mer inflytande 
eleverna har i sitt lärande desto högre måluppfyllelse och kvalitet både vad gäller djup och 
bredd får de samtidigt som de lär sig demokratiska arbetsformer. Blank (2014) har i en 
kvalitativ observationsstudie studerat hur ämnesspecifik kunskap i skolämnet 
samhällskunskap tar sig uttryck vid ämnesövergripande arbeten och visade att eleverna genom 
att använda kunskaper från olika ämnen förutom ämneskunskaper även fått kunskaper och 
förmågor som kunde kopplas till medborgarfostran och handlingsförmågor.  
Förutom ämnesundervisning och ämnesövergripande arbete mellan skolämnen kan också 
skolmåltiden vara en viktig del i att främja hälsa, trivsel och lärande (Livsmedelsverket, 
2013). I Livsmedelsverkets inspirationsmaterial, Skolmåltiden - en viktig del av en bra 
skoldag, som vänder sig till rektorer och pedagoger, förordas att skolmåltiden sätts på schemat 
och används som ett pedagogiskt verktyg i utbildningen. Det kan ske bl.a. genom att man 
genomför pedagogiska måltider och använder skolmåltiden i ämnesövergripande arbeten.  
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2. SYFTE 
Syftet är att kartlägga förekomst av ämnesövergripande arbeten inom kost och hälsa i svenska 
grundskolor och i vilken utsträckning de skolämnen som har innehåll kring kost och hälsa i 
sina kursplaner deltar eller vad som eventuellt hindrar dem från att delta i ämnesövergripande 
arbeten. 
Specifika frågeställningar att besvara var: 
 

 I vilken utsträckning förkommer det ämnesövergripande arbeten inom kost och hälsa i 
Sveriges grundskolor?  

 Kan man se skillnader i lärares deltagande i ämnesövergripande arbeten inom kost och 
hälsa beroende på ämne, årskurs eller deras kön? 

 Om lärarna inte deltar i ämnesövergripande arbeten inom kost och hälsa vad är det i så 
fall som hindrar dem? 

3. METOD 
En kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en webbaserad enkätundersökning valdes för att 
snabbt nå ut till många deltagare och för att underlätta insamlingen och bearbetningen av data.  

3.1 Urval och rekrytering 
Vi valde att distribuera en länk till enkäten via e-post och Statistiska centralbyrån bistod med 
4975 adresser till Sveriges grundskolor varav 75 % (3765) var e-postadresser. 841 st. av e-
postadresserna visade sig vara dubbletter vilket resulterade i ett ytterligare externt bortfall på 
17 %. Enkäten sändes därför ut till 58 % (2924) av grundskolorna som vi fått adresser till med 
en anmodan att sända vidare enkäten till de lärare på skolan som undervisade i ämnen med 
kost och hälsorelaterat innehåll; hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt de 
naturorienterande ämnena biologi, kemi och fysik. Lärare som enbart undervisade i särskola 
exkluderades då grundsärskolans undervisning utgår från en annan läroplan och timplan än 
grundskolan.  

3.2 Datainsamling 
En webbenkät med följebrev gjordes i verktyget Google Apps. En pilotstudie genomfördes på 
fyra högskolelärare för att minska risken att frågorna skulle misstolkas eller vara svåra att 
förstå. Synpunkterna som framfördes bidrog till att förbättra enkäten bl.a. genom att införa två 
ytterligare enkätfrågor; en fråga om vilka ämnen informanten undervisar i och en fråga om 
vilken kommun hen undervisar i. På frågan om yrkesbenämning infogades ytterligare två 
alternativa yrkesbenämningar och även antal år som informantens examen kunde motsvara, då 
examensbenämningar och längd på examen ändrats genom åren. Enkäten med följebrevet 
(Bilaga 1) skickade elektroniskt via e-post i april 2014 till de 2924 skolorna. Mottagaren av e-
postmeddelandet ombads skicka vidare enkäten till skolans lärare i ämnena hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, biologi, kemi och fysik med en anmodan att fylla i 
enkäten inom tio dagar. En påminnelse skickades ut tio dagar senare med en önskan om 
enkätsvar inom ytterligare tio dagar.  

3.3 Studiedesign 
Enkäten bestod av 42 frågor varav tolv frågor har använts till denna studie. Enkäten var 
konstruerad så att samtliga frågor utom två frekvensfrågor var obligatoriska, detta för att 
minimera risken för internt bortfall. De inledande frågorna gav bakgrundsinformation om kön, 
utbildningsnivå, årtal för lärarexamen, antal år som lärare, vilka årskurser informanten 
undervisade, vilken kommun informanten arbetade, vilka ämnen informanten hade behörighet 
att undervisa i och vilka ämnen informanten undervisade i.  
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På fråga nio efterfrågades om det förekom ämnesövergripande arbeten inom kost och hälsa på 
skolan och på fråga tio skulle informanter som svarat negativt på fråga nio på en sjugradig 
likertskala ange i vilken omfattning de ansåg att olika faktorer bidrog till att skolan inte 
arbetade ämnesövergripande. På fråga elva skulle informanten ange om hen deltog i 
ämnesövergripande arbete med sitt ämnesinnehåll kring kost och hälsa och på fråga tolv på en 
likertskala ange i vilken omfattning olika faktorer försvårade möjligheten att arbeta 
ämnesövergripande. De faktorer som lärarna skulle skatta som ev. hinder hade tagits fram 
utifrån den förförståelse författaren har efter 15 års arbete som lärare i grundskolan. Fråga 13-
40 uteslöts för att avgränsa syftet.  

3.4 Databearbetning och analys 
Svaren från enkäten fördes över från Google kalkylark och kodades till siffror i 
dataprogrammet Excel. Därefter fördes de över till Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS version 22.0) för bearbetning och analys av insamlad data. För att förenkla analyserna 
gjordes en del kategoriseringar av informanterna. Informanternas utbildningsnivå 
kategoriserades om i två nya grupper; informanter med högskoleutbildning bedömdes som 
behöriga lärare och informanter med lägre utbildning bedömdes vara obehöriga. Båda 
grupperna är dock representerade i studiens resultat. Informanternas antal år som lärare 
grupperades om från en kontinuerlig kvotskala till en ordinalskala,  0-1 år, 2-3 år, 4-10 år, 11-
20 år och de som arbetat 21 år eller längre. På fråga sju uppgav informanten vilken kommun 
hen arbetar i. Svaren fördes över till tre grupper enligt den indelningen av regioner som 
används inom EU för statistikredovisningar (Regions in the Européen Union, 2007). Grupp ett 
bestod av informanter bosatta i Stockholm och Östra Mellansverige och benämns Östra 
Sverige. I grupp två ingick Småland med Gotland, Öland, Sydsverige och Västsverige och 
benämns Södra Sverige och i grupp tre ingick Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och 
Övre Norrland och benämndes som gruppen Norra Sverige. Då lärare i dagens skola ofta är 
behöriga i flera ämnen och ofta också undervisar i flera ämnen grupperades informanterna om 
i fyra nya grupper utifrån ämnesbehörighet. De som var obehöriga, de som hade behörighet 
att undervisa i hem- och konsumentkunskap och lärare behöriga i idrott och hälsa. Lärarna i 
kemi, fysik och biologi grupperades som NO lärare då 80 % av dem undervisade i alla tre 
naturorienterande ämnena. Påpekas bör att dessa lärargrupper inte är renodlade lärare i endast 
de ämnena, utan även kan ha en kombination av de andra ämnena i sin behörighet.  
Utifrån svaren på vilka årskurser lärarna undervisade i grupperades informanternas svar i tre 
nya grupper; årskurs F-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Vidare efterfrågades om det förekom 
ämnesövergripande arbete på skolan kring kost och hälsa och om lärarna i så fall deltog. De 
som svarat ja på frågorna anmodades hoppa över följdfrågorna om frekvens av hinder.  
Dessa data var på nominal och ordinal nivå och presenterades som antal och procent. Vid 
bakgrundsbeskrivningar av informanterna, t.ex. vid beskrivning av informanternas 
undervisningsvana i antal år samt antal ämnen som informanterna hade behörighet att 
undervisa i var data på kvotnivå och presenterades som centralmåttet median och 
spridningsmåttet 25 – 75 percentilen. När signifikanstest genomfördes mellan grupper, vilket 
gjordes när vi jämförde förekomst och deltagande i ämnesövergripande arbeten mellan olika 
årskursstadier och mellan olika kön användes Pearsons Chi 2 test. Signifikantester för 
deltagande beroende på ämne har inte genomförts pga. att lärarna undervisade i flera av de 
ingående ämnena och även andra ämnen vilket försvårar tester. Vid jämförelse av variablers 
fördelning mellan grupper användes de icke parametriska testerna Mann Whitney U-test för 
jämförelse mellan två grupper och Kruskal-Wallis test för jämförelse mellan tre grupper. 
Signifikansnivån vid testerna sattes till p<0,05. 
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3.5 Etiska aspekter 
Studien och enkäten var godkänd att genomföras av Institutionen för kostvetenskap, Umeå 
universitet. Informanterna blev i följebrevet till enkäten informerade om att svaren inte kunde 
kopplas till enskilda skolor eller personer. Vi riktade enkäten endast till lärare inom 
grundskola och inte grundsärskola varför lärare inom grundsärskolan som ev. fick enkäten 
kan ha känt sig exkluderade. Denna exkludering gjordes för att förutsättningarna för 
undervisning är så olika i de olika skolformerna att resultaten inte hade varit jämförbara med 
varandra.  

4. RESULTAT 

4.1 Informanterna 
Av de 2924 enkäterna som skickades ut inkom svar från 392. Informanterna fördelade sig 
jämt över landet och könsfördelningen i gruppen var 118 män (30,1 %), 272 kvinnor (69,4 %) 
och två personer (0,5 %) rapporterade ”annat”. De av annat kön exkluderades ur 
undersökningen då gruppen var för liten. Medianen för den analyserade gruppens 
undervisningsvana i antal år låg på 13 [7 – 19]. Medianen för antal ämnen gruppen var 
behöriga att undervisa i låg på 4 [2 - 7] och antal ämnen informanterna undervisade i låg på en 
median på 3 [1 - 4]. Bland de undersökta informanterna var 93,6 % behöriga att undervisa i ett 
eller flera ämnen i skolan och 6,4 % var inte behöriga lärare. Bland de svarande undervisade 
25 % i ämnet hem- och konsumentkunskap, 35 % undervisade i idrott och hälsa och 46 % 
undervisade i ett eller flera naturorienterande ämnen. Informanterna undervisade också på 
olika årskursstadier. Sammantaget undervisade 16,8 % i åk F-3 (n=104) 40 % (n=247) 
undervisade i åk 4-6 och 43 % (n=265) i åk 7-9. Bland de lärare som undervisade i flera 
stadier var det vanligaste att lärarna undervisade i de angränsande årskurserna närmast sitt 
eget stadie och om möjligt i det högre stadiet vilket visade sig när det gällde åk 4-6, där det 
var mer vanligt förekommande att man undervisade i åk 7-9 än i åk F-3. 

4.2 Förekomst av ämnesövergripande arbeten inom kost‐ och hälsa i Sveriges 

grundskolor 
40 % procent av informanterna angav att det förekom ämnesövergripande arbeten inom kost 
och hälsa på deras skola och 50 % angav att det inte förekom. 10 % av de svarande visste inte 
om det förekom. Vid jämförelse mellan olika årskursstadier kunde vi inte se några 
signifikanta skillnader. Det var lika vanligt förekommande oavsett årskursstadie (Tabell 1).  

Tabell 1. Förekomst av ämnesövergripande arbeten beroende på vilket årskursstadie lärare 
undervisar i. Signifikanstest genomförd med Pearsons Chi 2 test. 

 Totalt 
N 

Ja 
N (%) 

Nej 
N (%) 

Vet ej 
N (%) 

P värde 

Årskursstadier 392  157 (40) 196 (50) 39 (10)  

Åk F – 3 104  48 (46) 48 (46) 8 (8) 0,292 

Åk 4 – 6 247  97 (39) 131 (53) 19 (8) 0,093 

Åk 7 – 9 265  113 (43) 125 (47) 27 (10) 0,256 
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4.3 Deltagande i ämnesövergripande arbeten beroende på årskurs, ämne och kön 
I de skolor där det förekom ämnesövergripande arbete inom kost och hälsa deltog 92 % 
(n=184) av lärarna med sitt ämnesinnehåll. Noteras bör att 7 % (n=27) av lärarna som var 
osäkra på om det förekom ämnesövergripande arbete på deras skola har svarat att de deltar 
med sitt ämnesinnehåll i ämnesövergripande arbete. Vi fann inga signifikanta skillnader i 
deltagande beroende på årskursstadie. Vad gäller deltagande beroende på ämne har vi inte 
genomfört några signifikanttester pga. tidsbrist och svårigheter då lärarna i studien 
undervisade i många ämnen samtidigt, men vi såg inga skillnader procentuellt sett. Några 
signifikanta skillnader kunde inte heller noteras i deltagande beroende på kön. 
 
Tabell 2. Deltagande i ämnesövergripande arbete i relation till årskursstadie, ämne och kön. 
Signifikanstester genomförda kring årskurs och kön med Pearsons chi 2 test. 

Årskurs 
 

Totalt 
N=100% 

Deltar 
N (=%) 

Deltar ej 
N (=%) 

P-Värde 
 

F-3 104 56 (54) 48 (46) p=0,100 
4-6 247 121 (49) 126 (51) p=0,289 
7-9 265 126 (47) 139 (52) p=0,727 

Ämne    Inga tester 
genomförda 

 
HKK 75 37 (49) 38 (51)  
IDR 160 81 (51) 79 (49)  
NO 209 93 (44) 116 (55)  

Ingen behörighet 24 14 (58) 10 (42)  
Kön1    p=0,339 

 
Man 118 60 (51)   58 (49)  

Kvinna 
Annat 

272 
2 

124 (46) 
 

148  (54) 
 

 

1.Två personer är exkluderade ur analysen pga. att gruppen är för liten.  

4.4 Hinder för deltagande i ämnesövergripande arbete beroende på årskurs, ämne och 

kön 
När lärarna, på en skala från ett till sju (där ett betyder att det inte påverkar alls och sju att det 
påverkar mycket) skattade olika faktorer som hindrade deltagande från ämnesövergripande 
arbete skattade lärarna tid till planering på skala 7 [6 – 7] och schemaläggning på skala 6 [4 – 
7] som de största hindren. Vid jämförelse mellan olika årskursstadier såg vi signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Lokalernas utformning (p=0,019) och utrustning (p=0,002) 
angavs som större hinder för deltagande hos lärare i årskurs F-3 än hos lärarna i de andra 
stadierna. Hos lärarna i åk 4-6 sågs kunskap om arbetssättet (p=0,023) som större hinder för 
deltagande än de andra stadierna. Lärarna i årskurs 7-9 skattade schemaläggning (p=0,040) 
som ett större hinder än lärarna i de andra stadierna, däremot sågs lokalernas utformning 
(p=0,024), utrustning (p=0,001) samt kunskapskrav och bedömning (p=0,007) som mindre 
hinder för deltagande än vad lärarna i de andra stadierna angett (Figur 1-3). 

Vid jämförelse mellan de olika ämneskategorierna av lärare fann vi inga signifikanta 
skillnader på upplevelse av hinder beroende på ämne (Figur 4).  

Både manliga och kvinnliga lärare angav att brist på tid till planering var ett hinder för 
deltagande i ämnesövergripande arbeten men resultaten visade på signifikanta skillnader 
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mellan mäns och kvinnors upplevelse av hindret. Kvinnor angav i högre grad än män att tid 
till planering var ett hinder (p=0,002) (Figur 5). 

 

 

                                            A)Undervisar ej i åk F‐3  n=118 B)Undervisar i åk F‐3  n=104  P‐värde

 

 

 
 
0,908 

0,989

0,537

0,213

0,104

0,019*

0,002*

0,085

0,240

 

Figur 1. Lärares skattning av påverkan av faktorer som hindrar ämnesövergripande arbete kring kost och 
hälsa bland lärare som undervisar i åk 1‐3, n=104 jämfört med lärare som inte undervisar i den årskursen 
n=118. Undersökningen genomförd våren 2014. Skala 1= påverkar inte alls – Skala 7 påverkar mycket. 
Testat med Mann Whitney U‐test. 
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A)Undervisar ej i åk 7‐9  n=179  B)Undervisar i åk 7‐9  n=265  P‐värde

 

 
0,192 

0,040*

0,510

0.297

0,150

0,024*

0,001*

0,007*

0,330

Figur 3. Lärares skattning av faktorer som hindrar ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa bland 
lärare som undervisar i åk 7‐9 n=265 jämfört med lärare som inte undervisar i den årskursen n=179. 
Undersökningen genomförd i Sverige våren 2014. Skala 1= påverkar inte alls – Skala 7 påverkar mycket. 
Testat med Mann Whitney U‐test. 

A)Undervisar ej i åk 4‐6  n=223  B)Undervisar i åk 4‐6  n=247  P‐värde

   

 

 
 
0,578 
 

0,181
 

0,665
 

0,624
 

0,023

 
0,743 

 
0,586 
 
0,594 

 
0,730 

 

 

Figur 2. Lärares skattning av påverkan av faktorer som hindrar ämnesövergripande arbete kring kost och 
hälsa bland lärare som undervisar i åk 4‐6 n=247 jämfört med lärare som inte undervisar i den årskursen 
n=223. Undersökningen genomförd våren 2014. Skala 1= påverkar inte alls – Skala 7 påverkar mycket.  
Testat med Mann Whitney U‐test. 
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                                    A)Lärare i HKK  B) Lärare i IDR C) Lärare i No‐ämnen  P‐värde 

 

 
 
0,806 

 
 
0,338 

 
 
0,862 

 
 
0,809 

 
0,471 

 
0,125 

 
 
0,229 

 
 
0,595 

 
 
0,901 

 

Figur 4. Lärarkategoriers skattning av faktorer som hindrar ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa hos A) Lärare i hem och 
konsumentkunskap n=75 B) Lärare i idrott och hälsa n=160 C) Lärare i Naturorienterande ämnen n=209. Undersökningen 
genomförd i Sverige våren 2014. Skala 1= påverkar inte alls – Skala 7 påverkar mycket. Testat men Kruskal Wallis test. 

 

                                                     A) Män n= 118 B) Kvinnor n=272 P ‐ värde 

 
 
0,002* 

0,137 

0,382 

 
0,539 

 
0,525 

 
0,241 

 
0,255 

 
0,072 

 
0,868 

 

Figur 5. Lärares skattning av påverkan av faktorer som hindrar ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa. Jämförelsen gäller 
A) Män n=118 B) Kvinnor n=272. Skala 1= påverkar inte alls – Skala 7 påverkar mycket. Undersökningen genomförd i Sverige våren 
2014.Testet genomfört med Mann Whitney U‐test 
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5. DISKUSSION 
5.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att det förekommer ämnesövergripande arbete inom kost och hälsa i 40 
% av de i studien tillfrågade grundskolorna. 50 % angav att det inte förekom och 10 % visste 
inte, vilket skulle kunna tolkas som att det inte förekom. Det skulle dock kunna vara så att de 
lärare som svarade att de inte visste själva inte deltog men inte hade vetskap om andra lärare 
gjorde det. I studien fann vi 27 informanter som angav att de arbetar ämnesövergripande trots 
att deras skola inte gjorde det. Dessa samarbetade mest troligt med sig själva men inte med 
övriga lärare på skolan, vilket är troligt då många av lärarna i studien ofta hade flera 
ämnesbehörigheter och man kan genomföra ämnesövergripande arbeten på många olika sätt 
(Andersson, 1994; Beane, 1997, Nilsson, 2007, Selberg, 1999). 

Vid analys av faktorer som hindrar deltagande i ämnesövergripande arbete anger alla oavsett 
årskursstadie, ämne eller kön att det är tid till planering och schemaläggning som hindrar 
mest. Eriksson et al. (2004) har i en studie kring timplanelös verksamhet funnit att tid till 
planering och organisation är viktiga ingredienser för ett lyckat ämnesövergripande arbete. 
Organisatoriska problem och brist på stöd från kollegor och ledning lyfter även Persson, 
Ekborg & Garpelin (2009) samt Ahlgren, Gillander & Gådin (2011) fram som hinder för att 
arbeta ämnesövergripande. År 2005 infördes för lärare krav på skriftig dokumentation i form 
av individuella utvecklingsplaner (Utbildningsdepartementet 2008). Fyra år senare låg 
grundskollärare i topp bland yrkeskategorier vars arbetsbörda ökat (Arbetsmiljöverket 2009). 
Detta föranledde att lärares arbetsmiljö och tidsanvändning undersöktes vilket visade att 
lärares administrativa uppgifter ökat markant till nackdel för undervisningen 
(Utbildningsdepartementet 2013). Arbetsuppgifter som tillkommit förutom individuella 
utvecklingsplaner var fler utredningar kring stöd och åtgärdsprogram, fler nationella prov, 
riskbedömningar, incidentrapporter och ökad frånvarohantering. Regeringen beslutade att 
minska kraven på skriftliga utvecklingsplaner för årskurs 1-5 till endast en per läsår och för 
årskurs 6-9 avskaffades kravet helt. Enligt Skolverket (2013b) lägger lärare ned 12 % av sin 
tid till planering av undervisningen, 13 % till administrativa arbeten och 9 % till omsorg och 
ordning. Om administrationen och ordningsproblematiken kunde minska borde lärare kunna 
få mer tid till gemensam planering av undervisningen.  

Lärare i åk F-3 ansåg att lokalernas utformning och utrustning var hinder för 
ämnesövergripande arbeten kring kost och hälsa. Designen på ett klassrum med möblering 
och artefakter signalerar vilken undervisning som genomförs där och hur den förväntas 
genomföras (Hipkiss, 2014). I kursplanen för åk 1–3 finns det i NO ämnena endast ett centralt 
innehåll som berör kost och hälsa, inga inom Idrott och hälsa och HKK ämnets centrala 
innehåll är fördelat från åk 1-6 med kunskapskrav som ska uppnås i åk 6 (Skolverket, 2011a). 
De 36 timmar som HKK ämnet förfogar över förläggs då troligast till åk 6. Bristen på kost 
och hälsorelaterat innehåll i kursplanen för åk F-3 innebär troligtvis att det inte finns lokaler 
och utrustning som signalerar att man kan jobba med kunskaper kring kost- och hälsa i 
motsats till åk 4-6 där kanske fritidsverksamhetens lokaler kan nyttjas om inte en HK-lokal 
finns på skolan. Studier visar att lärandet kring kost och hälsa ökar om man inte bara läser om 
det utan också får öva praktiskt (Prell, 2010; Benn & Carlsson, 2014). Brist på adekvata 
lokaler och utrustning kan innebära att ämnesövergripande kunskapsområden kring kost och 
hälsa i de lägre åldrarna i liten omfattning innehåller praktiska kunskaper. Eleven riskerar då 
att först i tretton års ålder i samband med HKK-ämnet öva på praktiska kostkunskaper. Här 
kunde skolmåltiden vara en viktig pedagogisk samarbetspartner, vilket Skolverket 
tillsammans med Livsmedelsverket rekommenderar (Livsmedelsverket, 2013b). Ett sätt är att 
använda skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg genom att skolpersonal äter tillsammans 
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med eleverna, vilket mellan 95 och 98 % av skolpersonal gör (Olsson & Waling, 2016). 
Genom samtal vid måltiden kan mycket kunskap uppstå. Persson Osowski, Göransson & 
Fjellström (2013) framhåller dock att om skolmåltiden ska ha en potential för lärande om mat 
och måltider måste skolpersonal som deltar vid måltider få utbildning i hur det ska gå till och 
bli medvetna om hur deras beteende vid skolmåltiden påverkar eleverna.  

Lärarna i årskurs 4-6 såg kunskap om arbetssättet som ett större hinder än lärarna i de övriga 
stadierna. Vi har inte funnit stöd i litteratur att det skulle vara ett större hinder hos lärare i åk 
4-6. Det skulle kanske kunna förklaras av att lärarna inom den kategorin hade arbetat kortare 
tid som lärare. Detta har dock inte analyserats. Livsmedelsverkets informationsmaterial 
Skolmåltiden – en viktig del av en bra skoldag ger många bra förslag på hur man kan jobba 
ämnesövergripande med kost och hälsa och kunde vara en bra vägledning och kanske minska 
ev. osäkerhet kring arbetssättet (Livsmedelsverket 2013b). 

Lärarna i åk 7-9 i studien upplever i högre utsträckning än lärare som undervisar yngre barn 
att schemaläggning hindrar dem från att delta i ämnesövergripande arbeten. Vid intervjuer 
kring lärares tidsanvändning framkommer att lärare som undervisar i de högre årskurserna 
kan ha svårare att hitta tid till samarbete då deras lektioner slutar vid olika tider, senare på 
dagen och då håltimmar inte infaller samtidigt (Skolverket, 2015). Lärarna i den studien 
framhåller speciellt behovet av att skolans ledning beslutar om tid för samarbete.  

De kvinnliga lärarna i studien visade i högre utsträckning än männen att tid till planering var 
ett hinder för att delta i ämnesövergripande arbeten. Ahlgren et al. (2011) har i en 
interventionsstudie undersökt 18 heltidsarbetande kvinnliga lärares upplevelse av sin 
arbetssituation och kommit fram till att deras ansvar för familjelivet påverkade deras 
möjligheter att genomföra undervisning på det sätt de hade visioner att göra. Enligt dagens 
kollektivavtal har lärare 35 timmars reglerad arbetstid per vecka. Resterande tid, 10 timmar är 
förtroendetid som läraren är fri att förlägga till annan plats än skolan (Sveriges kommuner och 
landsting, 2010). Enligt Arbetsmiljöverket (2016) uppvisar kvinnliga lärare ett något högre 
sjukdomstal (30,7 %) jämfört med manliga lärare (28,4 %) och enligt Statistiska centralbyrån 
(2010) utför svenska kvinnor fortfarande mer obetalt hem- och omsorgsarbete än män. Kan en 
faktor som försvårar för kvinnliga lärare att planera tillsammans vara att kvinnliga lärare i 
större utsträckning än manliga förlägger sin förtoendetid hemma? 

5.2 Samhällsrelevans 
En stor global samhällsutmaning är att tillgodose en växande befolkning med hälsosam mat 
och skapa ett hållbart samhälle med så lite påverkan på klimat och miljö som möjligt (Willett, 
Rockström, Loken, Springmann, Lang, Vermeulen, 2019). Statliga myndigheter, näringsliv 
och organisationer i Sverige arbetar på olika sätt mot de globala målen som omfattas av 
Agenda 2030 där ett av delmålen är att arbeta förebyggande för att stärka hälsan 
(Regeringskansliet, 2015). Denna undersökning har haft fokus på att studera förekomst av 
ämnesövergripande arbeten kring kost och hälsa som utgör en del i det komplexa 
hälsobegreppet, utifrån en hypotes att om de ämnen i grundskolan som har kost- och 
hälsorelaterat innehåll i sina kursplaner samarbetar kunde eleverna i grundskolan få djupare 
och bredare kunskaper om kostens betydelse för hälsan. Resultat från Riksmaten ungdom 
2016-17 (Warensjö Lemming, Moreaus, Petrelius Sipinen & Lindroos, 2016) visar att var 
femte ungdom i Sverige har övervikt eller fetma. Ungdomar äter för lite frukt och grönsaker 
samt fibrer från fullkorn och för mycket rött kött och att en stor andel energi kommer från 
godis, kakor, snacks och läsk. Detta kan sammantaget öka risken för många framtida 
livsstilsrelaterade folksjukdomar.  
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Vid en väntad befolkningsökning upp till 10 biljoner år 2050 behöver vi förändra vår 
matproduktion och våra matvanor radikalt (Willett et al. 2019). Kostråden som presenteras i 
studien stödjer Livsmedelsverkets rekommendationer och innebär att vår kost innan år 2050 
ska bidra med ca 35 % av energin från fullkorn och rotfrukter, vi ska äta ca 500 g grönsaker 
och frukt per dag, fördubbla vårt intag av baljväxter, minska vårt intag av rött kött och socker 
med cirka 50 % och vårt protein ska huvudsakligen komma från växter. Matvanor låter sig 
dock inte enkelt ändras (Åbacka, 2008). De grundläggs tidigt i hemmet och lärande kring 
följder av felaktiga kostvanor är en didaktisk utmaning för pedagoger. Smak, kultur och 
sociala aspekter är viktiga när ungdomar gör sina val av mat och synen på normalitet och 
identitetsskapande står i vägen för val av hälsosam mat (Bohm et al. 2016). Wardle, 
Parmenter & Waller (2000), De Vriendt, Matthys, Verbeke, Pynaert & De Henauw (2009) 
och Dickson-Spillman, Siegrist & Keller (2011) visar dock att kunskaper i näringslära kan ge 
kloka matval och Worsley et al. (2015) har kommit fram till att man senare i livet kan plocka 
fram och använda kostkunskaper man förvärvat i skolåren. Warensjö et al. (2016a) visar 
vidare i matvaneundersökningen att ungdomar födda i socioekonomiskt svagare grupper löper 
större risk för ohälsa och för att utjämna skillnader i matvanor beroende på sociala klyftor 
behövs breda och långsiktiga insatser som involverar många olika samhällsaktörer. Sveriges 
grundskola som når alla barn och ungdomar bör vara en av dessa arenor som bidrar med 
kunskaper, verktyg och handlingskompetenser för att förebygga ohälsa. Om de i studien 
ingående ämnena började samarbeta eller samarbetade mer kunde kunskaperna bli djupare 
och bredare genom att arbetssättet motiverar och kan ge handlingskompetenser. I ett 
samarbete kunde man också väva in andra aspekter kring hälsan än de fysiska då det i alla 
ämnena förutom rena naturvetenskapliga kunskaper kring kost och hälsa även ingår andra 
hälsoaspekter som vikten av sömn, rörelse, jämställdhet, kärlek, gemenskap och sociala 
relationer (Skolverket, 2011).  
 

5.3 Metoddiskussion 
En kvantitativ studie i form av en webbenkätundersökning valdes som metod. Styrkor med 
kvantitativ metod är att kunna undersöka en stor grupp och enkelt få data som går att föra över 
och analysera statistiskt (Bryman, 2001). Genom att enkäter sänds ut via e-post kan man på ett 
billigt och snabbt sätt nå ut till många och få en stor spridning geografiskt sett. En nackdel 
med enkäter är att den insamlade informationen är av ytlig karaktär.  
 

Det externa bortfallet var stort, av 2915 utsända e-postmeddelanden till skolor med länk till 
enkäten inrapporterades svar från endast 392 lärare. Den låga svarsfrekvensen medförde att 
resultaten inte går att generalisera varpå reliabiliteten till resultatet är lågt. Positivt är dock att 
det var en jämn spridning geografiskt bland respondenterna och att könsfördelningen speglar 
fördelningen av manliga och kvinnliga lärare i skolan nationellt sett. Enkäten är inte validerad 
men faktorer som kan styrka enkätens begreppsvaliditet är att frågorna har testats av en grupp 
högskolelärare med forskningsvana och vana av undervisning inom grundskolan och 
enkätfrågorna har därför formulerats utifrån en förförståelse av fenomen och företeelser inom 
pedagogisk verksamhet (Bryman, 2001). Resultaten är statistiskt testade varpå de svar som 
inkommit är tillförlitliga och en ytterligare styrka är att även andra studier kommit fram till 
likande resultat.  
 

En orsak till det stora externa bortfallet kan vara att enkäten inte kom fram till de lärare som 
avsågs då den adresserats till skolans e-postadress och inte specifikt till de berörda lärarna. 
Om enkäten distribuerats som postenkät kunde vi nått ut till fler skolor, svarsfrekvensen 
kunde blivit större och reliabiliteten högre. En annan orsak kan vara att enkäten var stor och 
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att 40 av 42 frågor  var obligatoriska. Ett stort antal frågor kan ge stort externt bortfall och 
lägre reliabilitet om man betänker att man som informant tröttnar på att svara mot slutet av 
enkäten. I denna studie har endast de 12 första svaren analyserats varför tillförlitligheten av 
den anledningen borde vara god. Att enkätens frågor till stor del var obligatoriska är en fördel 
då det minskar risken för internt bortfall (Bryman, 2009). De två frågorna som inte var 
obligatoriska var två följdfrågor som endast var ämnade till de som inte jobbade på en skola 
med ämnesövergripande arbeten eller inte deltog i ämnesövergripande arbeten. Att de inte var 
obligatoriska kan ha föranlett ett internt bortfall om de inte besvarats. Det kan också vara åt 
motsatt håll att de vars skola hade ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa och som 
deltog också kryssade för hinder för deltagande om man, trots att man deltar, upplever hinder 
som man ville skulle bli synliga.  
 

En svaghet i enkätens validitet är att vi i följebrevet inte definierade vad vi menade med 
ämnesövergripande arbetssätt. Ämnesövergripande arbeten kan ske på olika sätt och därför 
kan begreppet ha uppfattats olika av olika personer. Exempelvis kan man som flerämneslärare 
integrera inom sina ämnen och inte som schemabrytande aktiviteter varpå man inte uppfattar 
att man arbetar ämnesövergripande och därför kan ha angett att man inte gör det. I enkäten 
efterfrågades i vilken omfattning nio på förhand framtagna variabler var hinder för medverkan 
i ämnesövergripande arbeten. Det kan finnas annat som hindrar lärare från att arbeta 
ämnesövergripande än de hinder vi frågat om, vilket kan vara ett validitetsproblem. Om det 
funnits en öppen fråga där informanterna kunde angett övrigt som hindrar hade vi kunnat få 
djupare kunskap om vad som kan hindra olika lärare att arbeta ämnesövergripande men det 
hade försvårat analyserna. En ytterligare svaghet i validiteten kan vara att de efterfrågade 
hindren kan vara mer relevanta för vissa årskurser och ämnen än andra varför det kan vara 
missvisande att jämföra dem mot varandra.  
 

6. SLUTSATS 
Denna studie visar att det förekommer ämnesövergripande arbete inom kost och hälsa vid ca 
40 % av svenska grundskolor och att förekomsten är oberoende av årskurs, skolämne och 
lärares kön. Lärarna i studien upplevde tid till planering och schemaläggning som de största 
hindren för ämnesövergripande arbete och upplevelsen av brist på planeringstid sågs som ett 
större hinder hos kvinnliga lärare än manliga. Att få fler skolor att arbeta ämnesövergripande 
kring kost och hälsa skulle kunna möjliggöras om lärarens arbete kring administration och 
ordningsfrågor minskades och rektor fick förfoga över mer av lärarens förtroende tid för 
organisering och planering. Genom att de ingående skolämnenas arbetssätt och gemensamma 
ämnesinnehåll har goda förutsättningar att integrera kost- och hälsokunskaper som en helhet 
skulle det främja elevernas möjlighet att implementera goda handlingsrutiner för hållbara 
matvanor och öka förståelsen för livsstilens betydelse för hälsan.   
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Bilaga 1. Informationsbrev och enkätundersökning 

Lärarenkät ‐ Arbetssätt kunskapsområdet Kost och hälsa 
Jag heter Hedda Landfors och arbetar som adjunkt vid institutionen för kostvetenskap vid Umeå 
universitet.  
Jag gör en kartläggning av vilka arbetssätt Sveriges F‐9 skolor arbetar med riktat mot det 
övergripande målet att ge elever kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan. Jag hoppas du vill medverka genom att svara på denna enkät.  
Enkäten består av ett antal frågor som berör arbetssätt kopplat till undervisning i de 
Naturorienterande ämnena, Idrott och hälsa samt Hem‐ och konsumentkunskap. Kryssa för det som 
är aktuellt för dig. De frågor du upplever inte är riktade till dig och det ämnesinnehåll du undervisar 
om kan besvaras "Inte aktuellt". 
Enkäten är öppen till 11 april 2014 och jag bedömer att den tar ca 10 minuter att fylla i. Den är 
anonym och svaren kommer inte att kunna kopplas till enskilda skolor eller lärare. Om du enbart 
undervisar inom särskola kan du bortse från enkäten. 
Har du frågor kring enkäten kan du kontakta mig via e‐post hedda.landfors@kost.umu.se eller via 
telefon 090‐786 51 73. 
Vänligen Hedda Landfors 
 
*Obligatorisk 
1. Är du * 
Man 
Kvinna 
Annat 
 
2. Vilken är din högsta utbildningsnivå? * 
Fil.dr. /Licentiat el. motsvarande 
Masterexamen eller motsvarande 5 års studier 
Magisterexamen eller motsvarande 4 års studier 
Kandidatexamen eller motsvarande 3 års studier 
Yrkespedagogisk examen/Yrkesexamen 
Gymnasiet 
Grundskola 
Folkskola 
Övrigt: 
Ditt svar 

 
 
3. Vilka ämnen har du behörighet att undervisa i? * 
Flera alternativ kan anges 
 
Bild 
Engelska 
Hem‐ och konsumentkunskap 
Idrott och hälsa 
Matematik 
Moderna språk 
Modersmål 
Musik 
Biologi 
Fysik 
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Kemi 
Geografi 
Historia 
Religionskunskap 
Samhällskunskap 
Slöjd 
Svenska 
Svenska som andra språk 
Teckenspråk för hörande 
Teknik 
Ej behörig lärare 
 
4. Vilka ämnen undervisar du i? * 
Flera alternativ kan anges 
Bild 
Engelska 
Hem‐ och konsumentkunskap 
Idrott och hälsa 
Matematik 
Moderna språk 
Modersmål 
Musik 
Biologi 
Fysik 
Kemi 
Geografi 
Historia 
Religionskunskap 
Samhällskunskap 
Slöjd 
Svenska 
Svenska som andra språk 
Teckenspråk för hörande 
Teknik 
Övrigt: 
Ditt svar 

 
 
5. Vilket år tog du din lärarexamen? * 
Ange året i siffror. T.ex. 1998 
Ditt svar 

 
 
6. Hur många år har du arbetat som lärare? * 
Ange antal år i siffror. Kortare än 1 år anges som 0 
Ditt svar 

 
 
7. Vilken kommun arbetar du i? * 
Ditt svar 
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8. Vilka årskurser undervisar du i? * 
Flera alternativ kan anges 
åk F 
åk 1 
åk 2 
åk 3 
åk 4 
åk 5 
åk 6 
åk 7 
åk 8 
åk 9 
 
9. Förekommer det något ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa på skolan? * 
Ja (Gå vidare till fråga 11) 
Nej 
Vet ej 
 
10. Vad anser du hindrar ER skola i att genomföra ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa? 
Kryssa för på en skala från 1 ‐ 7 i vilken omfattning du tror att följande faktorer påverkar era planer 
att arbeta ämnesövergripande kring kost och hälsa. 1 betyder påverkar inte alls och 7 betyder att det 
påverkar mycket. 
1 Påverkar inte alls           2           3           4           5           6           7           Påverkar mycket           Vet ej 
Ekonomi 
Tid till planering 
Schemaläggning 
Lokalernas utformning 
Utrustning  
Kunskapskrav och bedömning 
Kunskap om arbetssätt 
Ledarskap hos rektor 
Intresse hos mig 
 
11. Deltar DU med ditt ämnesinnehåll i något ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa på 
skolan? * 
Ja (Gå vidare till fråga 13) 
Nej 
 
12. Vad anser du hindrar dig i att delta med ditt ämnesinnehåll i ämnesövergripande arbete kring 
kost och hälsa på skolan? 
Kryssa för på en skala från 1 ‐ 7 i vilken omfattning följande faktorer påverkar dina planer att arbeta 
ämnesövergripande kring kost och hälsa. 1 betyder påverkar inte alls och 7 betyder att det påverkar 
mycket. 
1 Påverkar inte alls           2           3           4           5           6           7           Påverkar mycket           Vet ej 
Ekonomi 
Tid till planering 
Schemaläggning 
Lokalernas utformning 
Utrustning  
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Kunskapskrav och bedömning 
Kunskap om arbetssättet 
Ledarskap hos rektor 
Intresse hos mig 
 

Del 2. Ämnesinnehåll relaterat till arbetssätt 
I följande frågor berörs det centrala innehållet relaterat till kost och hälsa i kursplanerna för; NO‐ 
ämnena biologi, fysik och kemi, Idrott och hälsa och Hem‐ och konsumentkunskap.  
Kryssa för de arbetssätt du använder dig av i din undervisning för det innehåll som berör dig. 
 
13. När jag undervisar i åk 1‐3 om "Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer 
för att må bra" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
14. När jag undervisar i åk 4‐6 om "Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, 
motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel" använder jag mig av följande 
arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
14. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, 
motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel" använder jag mig av följande 
arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
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Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
15. När jag undervisar i åk 4‐6 om "Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas 
och behandlas" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
15. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas 
och behandlas" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
16. När jag undervisar i åk 4‐6 om "Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan" 
använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
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Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
 
17. När jag undervisar i åk 4‐6 om "Historiska och nutida metoder för att förlänga matens 
hållbarhet" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
18. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan" 
använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
19. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Kemiska processer i människokroppen, t.ex. matspjälkningen" 
använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
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Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
20. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och 
hälsa" använder jag mig av följande arbetssätt * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
21. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Hur man läser och följer recept och instruktioner och vanliga 
ord och begrepp vid matlagning och bakning" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
22. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Metoder för bakning och matlagning" använder jag mig av 
följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 
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23. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Hur man planerar och organiserar arbetet vid tillagning av 
måltider" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
24. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Redskap och teknisk utrustning som används vid bakning och 
matlagning" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
25. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 
mat" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
 
Övrigt: 
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Obligatorisk 
26. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade 
måltider" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
27. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Måltidsfördelning" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
28. När jag i åk 1‐6 undervisar om "Måltidens betydelse för gemenskap" använder jag mig av 
följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 
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29. När jag i åk 7‐9 undervisar om "Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid 
matlagning" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
30. När jag i åk 7‐9 undervisar om "Hur olika metoder för bakning och matlagning påverkar 
arbetsprocess och resultat" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
31. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Skapande av egna recept" använder jag mig av följande 
arbetssätt * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
32. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Planering och organisering av arbetet vid matlagning" använder 
jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
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Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
33. När jag undervisar i åk 7‐9 om" Hur man använder redskap och teknisk utrustning funktionellt 
och säkert" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
34. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 
livsmedel" använder jag mig av följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
35. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Individuella behov av näring" använder jag mig av följande 
arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
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Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
 
36. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Hur måltider kan komponeras efter olika behov" använder jag 
mig av följande arbetssätt:  
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
Övrigt: 

 
 
38. När jag undervisar i åk 7‐9 om "Måltidens betydelse för gemenskap" använder jag mig av 
följande arbetssätt: * 
Flera alternativ kan anges 
Inte aktuellt (gå vidare till nästa fråga) 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
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Övrigt: 

 
 
39. Hur upplever du att dina kunskaper är om följande arbetssätt? * 
Kryssa för på en skala från 1 ‐ 7 där 1 betyder att de är mycket bristande och 7 betyder att de är 
mycket goda. 
1 Mycket bristande           2           3           4           5           6           7 Mycket goda       Vet ej 
Föreläsning/Teoretiska genomgångar 
Problembaserat lärande/Case/Situationsanpassad undervisning 
Värderingsövningar/Diskussioner 
Demonstrationer 
Laborationer/Praktiskt arbete 
Forskning/Faktasökning 
Rollspel 
Tävling 
Ämnesövergripande 
 
40. Hur upplever du att dina kunskaper kring kost och hälsa är i förhållande till det innehåll du har 
ansvar för att undervisar om * 
Kryssa på en skala från 1 ‐ 7 där 1 betyder att de är mycket bristande och 7 betyder att de är mycket 
goda. 
1 Mycket bristande           2           3           4           5           6           7 Mycket goda       Vet ej 
 
Tack för din medverkan!
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