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Abstract  

Ämnet hem- och konsumentkunskap ska lära ut många stora saker på lite tid. För att klara av 
det krävs en god planering och effektiva undervisningspraktiker.  Den här studien ämnar 
kartlägga undervisningspraktiker i hem- och konsumentkunskap, kopplade till två 
exempelområden; hygien och näring, för att sedan analysera vad som karaktäriserar dessa samt
på vilket sätt eleverna anser att det påverkar deras kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 
För att göra detta planerades en kvalitativ enfallsstudie med datainsamling genom 
semistrukturerade intervjuer med två hem- och konsumentkunskapslärare samt 
fokusgruppsintervjuer med ett urval av deras elever. För att koda materialet användes en riktad 
innehållsanalys och begreppet food literacy användes för att analysera resultatet. Food literacy
innebär att kunna göra medvetna val av mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. 
Kompetensen är uppbyggt av tre olika dimensioner, kunskap, färdighet och förhållningssätt. 
Resultatet visade på två distinkta undervisningspraktiker, implicit- och explicit undervisning. 
Hygienundervisningen var implicit medan näringsundervisningen var explicit. Eleverna hade 
inte hade tillräckliga kunskaper eller förhållningssätt för att diska på ett hygieniskt sätt, medan 
deras färdigheter var tillräckliga. Däremot hade de tillräckliga kunskaper och färdigheter för att 
diska miljövänligt, men endast ett till viss del tillräckligt förhållningssätt. Den explicita 
undervisningen var mer lämpad för att eleverna skulle utveckla food literacy, men även den tog 
inte hänsyn till förhållningsätt i tillräcklig grad. Eleverna önskar att undervisningen ska koppla 
ihop de tre dimensionerna bättre. Vidare forskning bör undersöka flera undervisningspraktiker, 
gärna genom observation, och koppla dem till undervisningsinnehåll samt analysera på vilket 
sätt det påverkar elevernas food literacy.  
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1 Introduktion 
Hem- och konsumentkunskap är skolans minsta ämne med endast 118 timmar undervisning till 
sitt förfogande, vilket kan jämföras med ämnet bild som har 230 timmar och ämnet slöjd som 
har 330 timmar (SFS 2017:1236). Lindblom (2016) problematiserar kring de höga kraven i 
ämnet hem- och konsumentkunskap, centralt i ämnet är att eleverna ska kunna utföra en 
handling och reflektera över vilken påverkan detta får på olika aspekter. Samtidigt visar 
forskning att en viss syssla behöver genomföras upp till fem gånger innan elever klarar av att 
resonera om sättet det utförs på samtidigt som de utför uppgiften (ibid). Lange (2017) fann i sin 
avhandling att svenska elever saknar tillräckliga kunskaper i hygien och menar att hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen måste betona hygien mera i undervisningen. Ämnets
tidsramar gör det svårt för eleverna att nå den typen av mål som finns i kursplanen varför 
varenda undervisningsminut räknas (Lindblom, 2016). Därför är det också centralt att 
säkerställa att de undervisningspraktiker som finns är effektiva.  
 
I kursplanen för hem- och konsumentkunskap beskrivs vilka förmågor undervisningen ska 
sträva mot, vilka centrala innehåll som ska behandlas samt vilka kunskapskrav som ska 
examineras (Skolverket, 2018b). I jämförelse med andra länders kursplaner i motsvarande 
ämnen identifierades stora skillnader i vilka aspekter om hälsa som bedömdes. Ett exempel är 
Åland, ett område med liknande förutsättningar för undervisning i ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Den åländska läroplanen premierades grundkunskaper i hygien framför 
grundkunskaper i näring (Ålands landskapsregering, 2015). I den svenska kursplanen saknas 
progression i målen om hygien samtidigt som alla måste ha näringskunskaper för att kunna nå 
ett godkänt resultat (de Ron & Feldt, 2014). Denna diskrepans mellan hygien och näring inom 
styrdokumenten i hem- och konsumentkunskap väckte tillsammans med Langes (2017)
avhandling ett intresse för undervisningspraktikerna i hem- och konsumentkunskap. För att 
undersöka om och i sådana fall på vilket sätt undervisningen skiljer sig åt formulerades följande 
syfte och frågeställningar.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån två exempel på undervisningsinnehåll beskriva och jämföra 
undervisningspraktiker inom skolämnet hem- och konsumentkunskap. 
 
Frågeställningar 

1. Vad karakteriserar undervisningen om hygien och näring? 
2. Hur anser eleverna att undervisningspraktikerna påverkar deras kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt?  
 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs hygien och näring i hem- och konsumentkunskapsämnets styrdokument
ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Efter det presenteras kunskapssynen i
hem- och konsumentkunskap, vad som karaktäriserar ämnet samt tidigare forskning om 
undervisningspraktiker i hygien och näring. Undervisningspraktiker innebär allt som sker i och 
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kring undervisningen. Det kan röra sig om undervisningsmetoder, var undervisningen sker, 
vilken kunskapssyn som förmedlas och vilken arbetsform som används, för att nämna några.
 

2.1 Kursplanen i hem- och konsumentkunskap 
Ämnet hem- och konsumentkunskap har en förhållandevis lång historia i svensk skola (Oljans, 
2018). Det introducerades i skolor i Sverige under 1880-talet som en utbildning främst för 
flickor innan det 1962 blev ett obligatoriskt ämne för alla flickor och pojkar i den nya allmänna 
grundskolan (ibid). Höijer (2013) har i sin avhandling undersökt ämnet genom att titta på de 
sex olika kursplaner som funnits från att ämnet blev obligatoriskt till idag. Hon har 
sammanfattat kursplanernas perspektiv på mat- och hälsoundervisningen för respektive 
kursplan. De perspektiv hon urskiljer är det naturvetenskapliga perspektivet, det 
socialvetenskapliga perspektivet och en blandning av dessa.  
 
Tabell 1. Perspektiv i hem- och konsumentkunskapsundervisningen från Höijer (2013).  

Kursplan: 1962, 1969, 1980 Kursplan: 1994, 2000 Kursplan: 2011 

Naturvetenskapligt 
perspektiv 

Socialvetenskapligt 
perspektiv 

En blandning  

 
I det naturvetenskapliga perspektivet används begreppet kost och har fokus på mat som näring
(Höijer, 2013). Perspektivet har en ofta statisk syn på mat som rätt eller fel. Kosten kan antingen 
skapa hälsa eller sjukdom beroende på om individen har rätt eller fel kost. Hygien var en central 
del i styrdokumenten under det naturvetenskapliga perspektivet, mat skulle förvaras, hanteras 
och tillagas på rätt sätt för att undvika sjukdom (Höijer, 2013). Det socialvetenskapliga 
perspektivet å andra sidan byter 1994 ut kost mot mat och framhåller de sociala dimensionerna 
av mat och ätande, såsom matkultur. Den naturvetenskapliga synen om mat som näring och 
livsmedelshygien försvinner till stora delar till förmån för matens sociala roll. Kursplanen 2011 
försöker sammanfoga dessa till en mer holistisk syn på mat, något som ger både näring och 
omsorg (ibid).  
 
Det finns således ett skifte i hem- och konsumentkunskapsämnets fokus mellan läroplanen 
1980, läroplanen för 1994 och läroplanen för 2011. Detta kan illustreras genom att följa 
begreppet hygien. Från att ha varit en central del i undervisningen förekom begreppet hygien 
överhuvudtaget inte i läroplanen 1994 eller i kursplan 2000 (Lange, 2017). Trots att det 
naturvetenskapliga perspektivet till viss del återintegrerats i ämnet i och med läroplanen för 
2011hamnade området hygien på efterkälken. Lange (2017) menar att detta beror på att 
hygienundervisningen i hög grad präglas av traditioner och rutiner. Mat som näring har åter 
blivit viktigt i ämnet, vilket kan ses bland annat i kunskapskraven som anger att eleverna ska 
kunna resonera kring individuella behov av energi och näring på ett enkelt, utvecklat eller 
välutvecklat sätt (Höijer, 2013). Detta kan jämföras med kunskapskravet om hygien som saknar 
progression mellan årskurs sex och nio (de Ron & Feldt, 2014). 
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En internationell jämförelse  

Åland och Sverige har liknande förutsättningar för undervisningen i ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Därför är en jämförelse mellan kursplanerna i ämnet intressant att göra. 
Den åländska läroplanen har ett betydligt större fokus på hygien och säkerhet än näring i sina 
kunskapskrav jämfört med Sverige. För att få det lägsta godkända betyget (5) enligt Ålands 
läroplan krävs följande kunskaper i hälsa föra ett enkelt resonemang om de vanligaste farorna 
i ett visa att han/hon förstår vikten av grundläggande  (Ålands 
Landskapsregering, 2015 s. 111). Detta kan jämföras med det lägsta godkända betyget i Sverige 
där eleverna ska kunna 
 

) fungerande sätt. 

till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Därutöver kan eleven föra
underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas 
samman och anpassas till individuella behov. (Skolverket, 2018a s. 43) 
 

För att få det högsta betyget (10) i ämnet på Åland krävs följande kunskaper i hälsa (utöver 
kriterierna för betygsnivå 5) 
ekon erad och på alla sätt hållbar 
kost  (Ålands Landskapsregering, 2015, s. 112). I Sverige har det högsta betyget A samma 
kunskapskrav som för betygsnivån E, men innehåller en ökad progressionsnivå i form av väl 
utvecklade istället för enkla resonemang (Skolverket, 2018a). I jämförelse med Ålands kursplan 
är hygienperspektivet i den svenska kursplanen mer dolt och perspektivet näring mer 
framträdande.  
  

2.2 Kunskapssyn i hem- och konsumentkunskap 
Inom ämnet hem- och konsumentkunskap finns flera kunskapssyner, tidigare dominerade 
teoretisk och praktisk kunskap men på senare år har dessa kompletterats med kunskap i handling 
(de Ron & Feldt, 2014). Molander (1996) myntade begreppet kunskap i handling. Kunskap i 
handling definieras som större än vad som enbart kan beskrivas som ett förklarande av görandet. 
En människa kan berätta hur hen rör i en sås men inte överföra hur känslan av att röra i såsen 
förändras samtidigt som såsen tjocknar. Kunskap i handling är helt enkelt större än vad som 
kan beskrivas med ord. Molander menar att det finns massor med kunskap som uttrycks i 
handling. De Ron och Feldt (2014) menar att kunskap i handling framträder i hem- och 
konsumentkunskap främst genom att lärandet sker i verksamheten. Som ett komplement till den 
typen av kunskap finns den teoretiska och den praktiska kunskapen. De Ron och Feldt (2014) 
beskriver teoretisk kunskap som att veta medan praktisk kunskap är att tillämpa det man vet i 
handling.  
 

2.2.1 Vad karaktäriserar undervisningen? 

Under 1900-talet fördes diskussioner inom hem- och konsumentkunskapssfären om på vilket 
sätt ämnets hälsoundervisning skilde sig åt från andra ämnens hälsoundervisning och om målet 
med ämnet verkligen skulle vara att förändra elevernas beteenden (Smith, 2009). Benn (1996) 
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ifrågasätter att skolämnet hem- och konsumentkunskap ska användas för att förändra beteenden 
hos eleverna och menar att undervisningen istället bör syfta till att förbereda eleverna för ett liv 
som aktivt deltagande medborgare. Mot bakgrund av det målet utvecklades begreppet food 
literacy. Food literacy beskriver den kompetens som krävs för att göra välinformerade val av 
mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö (Bohm, 2016). Ronto, Ball, Pendergast och 
Harris (2017) och Slater (2013) har i sina studier funnit att hem- och konsumentkunskap är det 
bästa ämnet för att undervisa food literacy i, på grund av ämnets koppling till mat och 
matlagning.  
 

Vidgen och Gallegos (2014) har genom empiriska undersökningar sammanställt vad som krävs 
för att ha food literacy. Ronto, Ball, Pendergast och Harris (2017) har sammanfattat dessa i 22 
olika innehållsaspekter fördelade inom områdena: kunskap, färdighet och förhållningssätt. 
Inom food literacy och hem- och konsumentkunskap arbetar man alltså inom områdena: att veta
att, att kunna göra och att förstå varför.  

Figur 1. Food literacy olika aspekter. Figuren bygger på bearbetad data från Ronto, Ball, 
Pendergast och Harris (2017 s. 551). 
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2.3 Tidigare forskning 
Lange (2017) har i en avhandling om livsmedelssäkerhet i skolämnet hem- och 
konsumentkunskap undersökt både lärare och elevers kunskaper, attityder och praktiker om just
livsmedelshygien. Någon liknande forskning kring området näring finns inte men kan till viss
del förstås genom Höjer (2013). Hon har undersökt ämnet hem- och konsumentkunskap ur både 
ett lärar- och elevperspektiv. Där framgår att lärarna ibland prioriterade bort vissa
undervisningsområden för att hinna med det som ansågs vara det centrala, mat och näring. 
Dessutom såg samma lärare sig själva som föredömen vilka skulle visa upp ett hälsosamt 
alternativ för eleverna, som motsats till de vanor eleverna lärt sig på andra sällen.  
 
Langes (2017) visade på stora brister i både lärares och elevers kunskaper om säkerhet och 
hygien. Hon beskriver hygienundervisningen som oreflekterande och rutinmässig och 
problematiserar den ytliga kopplingen mellan faror vid dålig livsmedelshygien och hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen. Hon fann att lärarnas undervisningspraktiker i stor grad 
påverkades av deras individuella erfarenheter, kunskaper och uppfattning av potentiella risker 
kring livsmedelshygien. Förutom lärarnas egna erfarenheter påverkades hygienundervisningen 
av ramfaktorer såsom tid, budget och styrdokument samt ämnets undervisningstradition (ibid).
Hon fann att hygienaspekter kring tillagning, nedkylning och korskontaminering riskerade att 
bli ignorerade i undervisningen och att lärarna tenderade att göra så som de själva gjort när de 
hade hem- och konsumentkunskap.  
 
När det gällde eleverna fann Lange (2017) att många av dem får sina kunskaper om hygien 
hemifrån. Detta gällde i större grad flickor än pojkar eftersom flickorna lagade mat hemma i 
större utsträckning. Hon konstaterar därför att framförallt pojkarna riskerar att lämna skolan 
utan nödvändiga kunskaper i hygien och därigenom vara i större risk för att bli matförgiftade 
(ibid). Hon menar att detta är ett problem för såväl individerna som för samhället. Lange (2017)
drar slutsatsen att hygien och säkerhet behöver betonas mera i hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen. För att detta ska uppnås menar hon att en förändring i 
ämnets styrdokument bör ske, hygien behöver skrivas fram tydligare. Samtidigt som hon 
beskriver undervisningens innehåll och mängd som problematiskt lyfter hon det faktum att även 
vid de tillfällen lärare lagt mycket vikt vid något, såsom vid rå kyckling, kände endast 1/5 av 
eleverna till detta.  
 

3 Metod 
I det här avsnittet beskrivs studiens design och metoder. Först förklaras designen, följt av 
beskrivningar och urval kring undersökningens område. Efter det följer beskrivningar av
datainsamlingen samt information om informanterna. Sist beskrivs databearbetningen, 
kodningsprocessen samt de analytiska redskap som användes i studien. 
 

3.1 Design 

Studien har en kvalitativ ansats. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa ansatsen som en 
kunskapsteoretisk utgångspunkt vilken lägger tonvikt på tolkningar och förståelser, snarare än 
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på att att mäta förekomsten. Metoden svarar på frågan hur och varför vilket är i linje med 
studiens syfte. Studien designades som en fallstudie. Yin (2007) menar att en fallstudie är
lämplig som forskningsdesign då en aktuell företeelse i sin verkliga kontext ska undersökas 
empiriskt och gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. Den aktuella företeelsen 
som studien undersöker är eventuella skillnader i undervisningspraktiker i ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Kontexten är undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Det går 
således inte att separera undervisningspraktikerna från undervisningen i sig. Istället studeras 
fenomenet som helhet. För att öka validiteten i studien användes datatriangulering. Med 
validitet avses ekologisk validitet, vilket Bryman (2011) beskriver som uppnådd då resultatet 
speglar fenomenet även i vardagen, och inte bara i en undersökningssituation. Datatriangulering 
innebär att information hämtats från flera källor, vilka har olika relation till det undersökta (Yin, 
2007). I studien användes därför både lärare och elever som informanter. Lärarna bidrog med 
perspektivet att planera och genomföra undervisning och eleverna med upplevelser och minnen 
av undervisningen. 
 
Undersökningens innehåll 

För att besvara studiens syfte valdes två innehållsområden ut. Det ena var hygien och det andra 
näring. Anledningen till att just dessa två valdes ut beror på att de båda är områden inom hälsa 
i hem- och konsumentkunskapsundervisningen samtidigt som kursplanen har väldigt olika 
fokus på dem. Hygien har ingen progressionsnivå efter årskurs sex och det centrala innehållet 
specificerar i låg grad vad undervisningen ska bearbeta. Detta kan jämföras med området näring 
som har en tydlig progression i målen mellan årskurs sex och nio och tydliga centrala innehåll 
som beskriver vad som ska tas upp, till exempel måltidsverktyg, individuella behov av energi 
och näring. Undervisningspraktiker innebär allt som sker i och kring undervisningen. Det kan 
röra sig om undervisningsmetoder, var undervisningen sker, vilken kunskapssyn som förmedlas 
och vilken arbetsform som används, för att nämna några. 
 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes på två olika sätt, dels genom individuella semistrukturerade 
intervjuer med lärare i hem- och konsumentkunskap, dels genom fokusgruppsintervjuer med 
elever. I en semistrukturerad intervju har ett antal frågor eller teman på förhand skapats för att 
till viss del styra intervjun (Bryman, 2011). Urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval och 
resultatet är därför inte statistiskt generaliserbart. Bryman beskriver ett bekvämlighetsurval som 
ett urval där deltagare inte väljs slumpvis. Metoden är lämpad att använda då det är ont om 
resurser och resultatet inte påstår sig vara statistiskt generaliserbart. Yin (2007) beskriver 
statistisk generaliserbarhet som slutsatser som dras om en population till följd av empiriskdata 
som samlats in om populationen. Detta är något som är användbart för att svara på 
forskningsfrågor som hur många och i vilken omfattning. När det gäller kvalitativ forskning, 
exempelvis vid fallstudier, är det istället analytisk generaliserbarhet som är intressant. Yin 
menar att fallstudier är teorigenererande och när två eller flera fall ger stöd åt samma teori stärks 
teorin gentemot andra rivaliserande teorier. Eftersom tidigare forskning inom området är 
mycket begränsat kan denna studie ses som ett första steg i att beskriva ett fenomen.  Studiens 
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resultatet kommer att generera en första teori vilken senare kommer att kunna förstärkas, 
förkastas eller omformas efter ytterligare studier.  
 
Material vid intervjuerna  

Inför studien konstruerades två olika material en intervjuguide samt ett diskussionsunderlag, se 
bilaga 1 och 2. I båda materialen finns två teman, hygien och näring. Temat hygien 
konstruerades utifrån material Lange (2017) använt i sin enkätundersökning med lärare i hem-
och konsumentkunskap. Hon har där brutit ner området hygien och säkerhet i 12 delar vilka 
användes som inspiration i intervjuguiden. För temat näring användes några av de 22 aspekter 
Ronto et al. (2017) använt i sin enkätstudie med lärare. Ingen av punkterna har tagits med 
ordagrant, istället har de omarbetats för att matcha de svenska förhållandena i rådande hem-
och konsumentkunskapsundervisningen. Skillnaden mellan intervjuguiden och 
diskussionsunderlaget är främst beroende av framställningen. Intervjuguiden är konstruerad 
mot en semistrukturerad intervju medan diskussionsunderlaget användes som bilder eleverna 
kunde diskutera förhålla sig till under diskussionen. Inget av materialen ska ses som 
exkluderande utan fanns med mera som ett förhållningsätt i diskussionen.   
 
Informanterna 

Fallstudien genomfördes på en skola i Göteborgsområdet med två lärare och några av deras 
elever. Skolan tar emot ungefär 300 elever i årskurs 7-9. Jag har haft kontakt med de 
medverkande lärarna och eleverna till och från under tre års tid som en del av min 
verksamhetsförlagda utbildning. Därför har jag utvecklat en personlig förförståelse för
undervisningen och dessutom etablerat relationer med informanterna.  
 
Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med två lärare, hädanefter kallade Karin 
och Tina. Både Karin och Tina har arbetat som lärare i hem- och konsumentkunskap i över tio 
år, de senaste fem åren har de arbetat tillsammans. De arbetar på en skola där undervisningen i 
hem- och konsumentkunskap sker i halvklass, de delar på alla klasser så att de jobbar med 
hälften av eleverna var. Tidigare har de undervisat elever i årskurs 6 9 men sedan något år 
tillbaka sker undervisningen enbart i årskurs 8 och 9. Karin undervisar även i ett annat ämne på
skolan. Tina tar emot ytterligare tre klasser som kommer till skolan för att ha undervisning i 
hem- och konsumentkunskap. En av dessa grupper går i årskurs 6. Karin delar tillsammans med 
en annan lärare mentorsansvar för en klass, som hädanefter kommer att kallas för 9x. Klass 9x 
har haft hem- och konsumentkunskap med Karin eller Tina i årskurs 6 och 8. Eleverna har ännu 
inte börjat läsa sin sista termin i hem- och konsumentkunskap.  

 
Tabell 2. Informanter, lärare 
Karin 35 år 10 års erfarenhet 10 år på skolan Lärarutbildad mellan år 2003 2008
Tina 40 år   15 års erfarenhet 5 år på skolan Lärarutbildad mellan år 1998 2003
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Genomförande

Den första kontakten skedde med lärarna. De tillfrågades om de hade något intresse av att delta 
i en studentuppsats om undervisningen i hem- och konsumentkunskap samt om de i sådana fall
även var villiga att förmedla kontakt med skolans elever. Efter den första kontakten skedde ett 
möte där studiens syfte och användningsområde samt det frivilliga deltagandet och
konfidentialitetsprincipen kommunicerades. Dessa fyra områden bygger på Brymans (2011) 
beskrivning av den samhällsvetenskapliga forskningens fyra etiska principer. Efter att lärarna 
uttryckt en vilja att delta bokades individuella intervjuer in med de båda lärarna. Samma dag 
presenterades studien utifrån samma upplägg för eleverna i klass 9x. Efter lektionen lämnade 
elevernas lärare klassrummet och eleverna fick anmäla intresse för fokusgruppsintervjuerna.
Sex elever anmälde intresse och de delades upp i två fokusgrupper baserat på deras egna 
önskemål. Tider för fokusgruppsintervjuerna bokades in efter lärarintervjuerna. Alla fyra 
intervjutillfällen ägde rum under en vecka i slutet av höstterminen. Den första intervjun skedde 
med Karin. Den andra intervjun skulle ha varit med Tina men fick skjutas upp på grund av 
personliga förhinder. Elevgrupp 1 hade sin fokusgruppsintervju först följt av elevgrupp 2. Den 
senare drabbades av ett bortfall då en elev fick förhinder. Även eleverna tilldelades fiktiva namn 
i studien. Den sista intervjun som slutligen genomfördes var med Tina. 

  Figur 2. Informanterna 

De individuella intervjuerna med lärarna tog mellan 45 och 50 minuter och ägde rum i en av
skolans hem- och konsumentkunskapssalar. Karin och Tina fick själva bestämma var intervjun 
skulle äga rum och båda valde en hem- och konsumentkunskapssal. Det är bra att befinna sig 
på en plats där informanterna känner sig bekväma på, särskilt vid personliga intervjuer 
(Bryman, 2011). Ytterligare en fördel med platsen var att undervisningsmiljön blev synlig under 
intervjun. Intervjuerna skedde under lärarnas arbetstid, men vid sådana tillfällen då lärarna hade 
minst två timmars uppehåll innan nästa lektion. Med informanternas tillstånd spelades intervjun 
in och inspelningarna transkriberades senare samma dag. Elevintervjuerna hade en lite 
annorlunda utformning. Till skillnad från de individuella intervjuerna hade 
fokusgruppsintervjuerna snarare upplägget av diskussionsforum med en diskussionsledare. Jag 
fungerade som diskussionsledare och eleverna pratade med varandra om olika begrepp.
Eleverna bjöds även på fika för att bryta den lite formella stämningen som inspelningen 
skapade. Dessa fokusgruppsintervjuer varade mellan 30 och 40 minuter och spelades in med 
tillstånd av informanterna. Även dessa intervjuer transkriberades ordagrant samma dag.

I början av intervjun fick lärarna ge en generell beskrivning av undervisningen i hygien och 
näring. Moment och uppgifter som användes antecknades och användes som en checklista 

Lärare

Karin
Tina

Elevgrupp 1

Alice
Emma
Celine

Elevgrupp 2

Eldin
Gabriel
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under intervjun för att kontrollera att samtliga områden berörts. Lärarna fick riktade frågor om 
olika undervisningspraktiker som antogs ske i undervisningen om hygien och näring, men fick 
även mer öppna frågor om de undervisade om något annat som inte kommit upp under intervjun. 
Vid de riktade frågorna fick de beskriva dels på vilket sätt innehållet behandlades, till exempel 
diskning, samt hur de kopplade detta till hygienundervisning.  
 

3.2.1 Etiska överväganden 

Innan alla intervjuer startade kommunicerades återigen de etiska principerna. Med stöd av 
Bryman (2011) förklarades informationskravet såsom att informanterna ska delges insikt i 
studiens syfte. Samtyckeskravet förklarades som att deltagandet var frivilligt, att informanterna
kunde låta bli att svara på frågor samt att de kunde dra tillbaka sin medverkan när som helst 
under processen. I samtyckeskravet togs även hänsyn till informanternas ålder, då flera av 
informanterna är minderåriga. I enighet med Vetenskapsrådet (2017) kunde eleverna, som alla 
var över 15 år gamla, själva samtycka till studien och inget samtycke från elevernas 
vårdnadshavare krävdes. Angående nyttjandekravet fick informanterna veta att det insamlade
materialet endast skulle användas till den beskrivna studien och andra kursuppgifter i relation 
till den, såsom presentationer av studien. Den sista etiska principen, konfidentialitetskravet,
förklarades som att informanternas identitet skulle anonymiseras så långt som möjligt, 
exempelvis genom fingerade namn på informanterna samt genom att skolan inte skulle
namnges. Fokusgruppsintervjuerna skedde på plats i skolan, efter skoltid. Eleverna var bekanta 
med miljön och behövde inte stressa för att hinna tillbaka till en lektion eller liknande. 
 

3.3 Databearbetning 
3.3.1 Kodningsprocessen 

För att analysera det transkriberade materialet användes en riktad innehållsanalys. Vid riktad 
innehållsanalys finns redan initiala koder mot vilka den insamlade datan kategoriseras (Hsieh
och Shannon, 2005). Analysens styrka är att den kan stärka eller försvaga befintliga teorier, 
men den riskerar å andra sidan att reducera fynden till de ursprungliga koderna (ibid). För att 
motverka detta var endast den initiala kodningen reducerande medan den andra kodningen var 
mer vägledande. De initiala koderna bestod av två teman, hygien och näring.
 

 

Figur 3. Koder i innehållsanalysen baserat på de initiala koderna.   

Hygien
Rengöring
Hantering
Förvaring

Näring
Näringsrekomendationer
Medvetna val
Matvanor 
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Kodning efter datainsamlingen

I fas ett lästes allt transkriberat material igenom och det som relaterades till hygien markerades 
med gult. Därefter lästes allt transkriberat material återigen, denna gång markerades det som 
relaterades till näring med blå färg. De färgmarkerade styckena sparades i respektive digitala 
dokument i väntan på fas två. Nu fortsatte analysen av det material som inte fått någon 
färgmarkering. Det kvarvarande materialet innehöll i huvudsak två olika områden: bakgrund 
om informanterna och småprat om sådant som låg utanför studiens intresseområde. Bakgrunden 
om informanterna sparades för att läggas in under arbetets metodavsnitt medan det övriga 
ströks. 

Fas två använde sig av en mer vägledande kodning. All empiri som markerats med gult lästes 
åter igenom och grupperades efter ämne. Ett exempel på detta är att alla informanter talat om 
handhygien, dessa grupperades ihop med varandra. När grupperingarna var klara slogs dessa 
ihop till större enheter. Som exempel slogs kategorin handhygien och diskning ihop till enheten 
rengöring. De slutgiltiga kategorierna inom hygien blev rengöring, hantering och förvaring. När 
detta var gjort inleddes samma process med den empiri som blåmarkerats. De kvarvarande 
kategorierna där var: näringsrekommendationer, medvetna val och matvanor. 

Vid det här tillfället uppmärksammades att samma delar av empirin återfanns under båda teman, 
hygien och näring. Det överlappande materialet samlades i ett tredje dokument, det gröna 
dokumentet, och ströks från det gula och det blåmarkerade materialet. Den gröna empirin visade 
sig innehålla elevernas åsikter om skillnaderna kring undervisningspraktiker samt deras 
önskemål om hur undervisningen skulle kunna se ut istället. Detta bildade resultatets tredje 
tema. 

Figur 4. Kodningsprocessen

Kodningsfas 1

All empiri läses igenom

- Tema hygien
- Tema näring

Kodningsfas 2

Gruppera inom temat

- Hygien: rengöring, hantering, förvaring
- Näring: näringsrekomendationer, medvetna val, matvanor

Kodningsfas 3

Tematisera och radera överlappningar

-Tema: elevers jämförelse och önskemål av undervisningen
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3.3.2 Analytiska redskap

För att analysera de beskrivna undervisningspraktikerna i hem- och konsumentkunskap 
användes food literacy:s tre olika dimensioner: kunskap, färdighet och förhållningsätt. Ronto 
et al. (2016) kallar dem även för funktionell food literacy (kunskaper), interaktiv food literacy
(förmågor) och kritisk food literacy (förhållningssätt). Ämnesinnehållet eleverna pratade om 
analyserades mot food literacy:s olika dimensioner eftresom det centrala i food literacy är att 
alla tre nivåer krävs för att få kompetensen, det räcker helt enkelt inte med att ha en eller två 
enskilda komponenter. Alla tre nivåer krävs och de måste samverka.

. 
Figur 5. Olika förmågor bygger upp kompetensen food literacy. 

Relationen mellan kompetensnivåerna syns i food literacy:s 22 olika innehållsaspekter. Samma 
typ av innehåll befinner sig under flera olika kompetenser, såsom att känna till 
näringsrekommendationer (kunskap) samt att kunna tillämpa dessa i matlagning (färdigheter). 
Förhållningsätt är ett mer övergripande fenomen och kan snarare liknas vid attityder (ibid). I 
analysens användes fyra food literacy aspekter. Två aspekter kopplade till hygien och två 
aspekter kopplade till näring. En av hygienaspekterna var kopplade till kategorin kunskap och 
den andra kopplad till kategorin färdighet. Detsamma gällde aspekterna kopplade till näring. 

Tabell 3. Food literacy aspekter uppdelade utifrån nivåerna kunskap och färdighet.
Kunskap Färdighet

Hygien Hygien och säkerhet Laga mat på ett säkert sätt

Näring Näringsrekommendationer Tillämpa näringsrekommendationer i matlagning

Food literacy

Förhållningssätt

Kunskaper 
Färdigheter
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Förhållningsätt är ett mer övergripande fenomen och kan liknas närmast vid attityder snarare 
än undervisningsinnehåll. Därför användes inte någon av Ronto el al:s (2017) på förhand 
definierade förhållningsaspekterna i vare sig tabell 3 eller undersökningen. Trots detta är 
aspekten en viktig del av food literacy och kommer att användas för att analysera resultatet.
  

4 Resultat 
I det här avsnittet redovisas resultatet av intervjuerna. Först beskrivs undervisningspraktikerna 
kring hygien, följt av beskrivningar av undervisningspraktiker i näring. Efter detta 
sammanfattas undervisningspraktikernas utmärkande drag och jämförs med varandra ur ett 
elevperspektiv. Elevperspektivet bygger på elevernas egna åsikter om undervisningspraktikerna 
i relation till det egna lärande.  
 

4.1 Undervisningspraktiker kring hygien 
I detta avsnitt beskrivs olika undervisningspraktiker kring hygien. Inom kategorin hygien ingår 
rengöring, hantering och förvaring. 
 
4.1.1 Rengöring 

Handtvätt 

Både Karin och Tina uppgav att de började gå igenom handtvätt och diskning i årskurs 6 för att 
sedan repetera det i årkurs 8. Tina säger att hon är väldigt noga med att prata med eleverna om 
varför de ska tvätta händerna, att hon förklarar att det är för att få bort bakterier. Varken hon 
eller Karin säger att de tänkt jättemycket på att prata med eleverna om hur de ska tvätta 
händerna. Tina tror att hon var mer noggrann med det när hennes egna barn var yngre, och 
Karin berättar om en ramsa hennes barn gör på förskolan för att tvätta på rätt sätt. Samtidigt 
uppger båda lärare att den kunskapen är något de förväntar sig att eleverna redan har.  
 

Sen är man väl lite såhär: Herregud. Ni går i åttan. Ni borde veta det här. 

     -Karin, lärare 

 

Att eleverna är gamla nog för att hantera handhygien själva återkommer flera gånger under 
intervjuerna. Tina menar att hon inte måste tjata så mycket om handtvätten eftersom eleverna 
håller koll på varandra. De lagar alltid mat i par, de påminner varandra om att tvätta händerna 
innan de sätter igång, det upplevs som äckligt om matlagningspartnern inte har tvättat händerna 
och då är eleverna snabba att påpeka att det ska göras. Även eleverna menade att man inte gick 
igenom hur man ska tvätta händerna i hem- och konsumentkunskapsundervisningen utan att det 
var något som gjordes i förskolan och lågstadiet. Eleverna uppgav även att de pratade om varför 
man ska tvätta händerna under lektionerna. Svaren är ganska korta, Emma berättar att händerna 
ska tvättas för att det är antibakteriellt och för att det inte ska bli smutsigt samt för att det ska 
bli hygieniskt. På frågan om när de lärt sig detta svarar Alice 
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 Öö, vi fick reda på det innan vi gjorde det, att det var för det att ta bort 
 bakterier och så att man alltid ska göra det. Nu har det blivit en vana att jag till 
 och med gör det hemma (skrattar)  

 - Alice, elev 
Diskning 

När Karin skulle beskriva hur undervisningen skedde inom området handdiskning uppgav hon
att hon flera gånger går igenom hur eleverna ska diska men att hon bara kopplade detta till hälsa 
kanske en gång. Annars var det miljöaspekten som stod i fokus. Även när Tina skulle beskriva 
undervisningen om handdiskning lades mycket vikt vid att eleverna skulle resurshushålla med 
vattnet och hon beskrev vilka konsekvenser att diska under rinnande vatten kan ha på miljön. 
Hon poängterade även att det viktigaste såklart var att disken blev ren, så bakterierna försvann, 
men utvecklade endast resonemanget kring miljökonsekvenser.  
 
När det kom till hantering av disktrasor och handdukar i undervisningen hade lärarna vissa 
rutiner kring dessa. Men framförallt tvättades de när de upplevdes som smutsiga eller ofräscha. 
Både Karin och Tina uppgav att de förklarade för eleverna att de alltid kunde lägga dessa 
redskap i tvätten och hämta rena, de gamla skulle sedan tvättas och bakterierna försvinna. Både 
Eldin och Gabriel berättar på vilket sätt man ska diska för att det ska bli så miljövänligt som 
möjligt. De resonerar i flera led och utvecklar sina resonemang. Då de ska förklara hur de diskar 
för att det ska bli bra för hälsan är resonemangen kortare. Gabriel berättar att varmt vatten och 
diskmedel löser upp fettet bättre och Eldin svarar att smutsen går bort bättre.  
  

4.1.2 Hantering 

Korskontaminering  
När eleverna arbetar med rå kyckling berättar Tina för dem att de ska använda olika skärbrädor 
för kycklingen respektive de andra ingredienserna samt att diska kycklingskärbrädan direkt 
efter att den använts. Däremot är hon inte så noga med att kontrollera vilka skärbrädor eleverna 
använder när hon går runt i köken, hon resonerar som så att de byts ut så ofta ändå.  
 
Ingen av eleverna har hört ordet korskontaminering förut men kan resonera sig till ungefär vad 
det betyder. Eldin drar sig till minnes att de använde olika skärbrädor när han praktiserade på 
en restaurang. Han är dock osäker på i vilken utsträckning olika skärbrädor ska användas, om 
man kan använda en skärbräda till alla grönsaker eller om tomat och sallad ska ha olika. Varför 
det är så vet han däremot inte. Det gör inte Gabriel heller. Även Alice har fått sina kunskaper 
om korskontaminering från någon annan källa än undervisningen i hem -och 
konsumentkunskap.  
 

Vi gick nog aldrig igenom och så varför man ska byta skärbräda och kniv, och 
så vissa har nog haft det som en vana, jag har nog alltid gjort så för det är så 
man ska göra och så vi gör hemma. Men det är liksom aldrig någon som 
förklarat varför, utan det har bara blivit så.  

- Alice, elev 
 



18 
 

Genomstekning 
Eleverna diskuterar även hur de kontrollerar att kyckling och köttfärsbiffar är genomstekta. De 
har koll på ungefär hur men diskuterar samtidigt vilka sensoriska nackdelar det har på maten. 
Alice tar som exempel att hennes pappa steker kycklingen tills den är supertorr och att man då 
är säker på att den är genomstekt, men att den å andra sidan inte är så god längre. Eleverna vet 
även att de kan använda en termometer för att kontrollera när köttet är genomstekt men är osäkra 
på vilken temperatur de ska upp till. Svaren varierar mellan 65  93°C. Eldin vet att han ska 
sticka in en pinne i köttfärsbiffarna för att kontrollera om de är klara, men varför han gör det 
eller vad han tittar efter minns han inte riktigt. På frågan om de vet varför man inte ska äta rå 
köttfärs svarar han osäkert. 
 

Det kan förhöja chansen att procenten för att få cancer till exempel och andra 
såhär sjukdomar, är det inte så? 

 - Eldin, elev 
 

4.1.3 Förvaring 

Bäst före-datum 
När det kom till datummärkning angav båda lärarna att de tar upp skillnaden mellan bäst före 
och sista förbrukningsdatum. På frågan om de visade livsmedel som blivit dåliga svarade Karin
att eleverna nog ser henne skära bort dåliga bitar från grönsaker under lektionen men att de 
egentligen inte undervisade om vilken typ av mat som kunde ätas eller inte när den möglat. Hon 
angav vaga hänvisningar till att eleverna kanske studerade tillväxt av bakterier och mögel i den 
naturorienterade undervisningen. Även Tina berättar att eleverna kommer i kontakt med 
livsmedel som blivit dåliga eller som möglat. De exempel hon nämner är trötta morötter, potatis
som groddat och mjölk vars bäst före-datum har passerat. Det är inget hon tar upp i 
undervisningen utan hon tänker att alla elever kommer i kontakt med den typen av livsmedel
någon gång under lektionerna.  Inte heller Karin har någon specifik undervisning om otjänliga 
livsmedel. Hon nämner att en kollegas barn har gjort något experiment med smutsiga händer 
på livsmedel, men menar att det är något eleverna kanske gör i undervisningen i de 
naturorienterande ämnena. Hon menar att eleverna i förbifarten ser dåliga livsmedel då hon skär 
bort dåliga delar från en lök, till exempel. 
 
Bakterier och mögel 
På frågan om elever kommit i kontakt med mögliga eller på annat sätt otjänliga livsmedel i 
undervisningen säger eleverna att de inte har det, eller att de har ett vagt minne om ett tillfälle 
då något kan ha varit dåligt. På frågan om vad de gör om de kommer i kontakt med mögliga
livsmedel hemma svarar Gabriel 
 

Jag skulle bara slängt det, jag skulle typ vart rädd. För vi har inte gått igenom 
mögel tror jag 

- Gabriel, elev 
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I undervisningen möter eleverna i regel inte livsmedel som blivit gamla, inte ur 
livsmedelssäkerhetssynpunkt. Utan främst produkter med skönhetsfel, såsom de trötta 
morötterna. När eleverna i hemmet kommer i kontakt med livsmedel som skulle kunna vara 
farliga kastar de dem genast.  
 

4.2 Undervisningspraktiker om näring 
I detta avsnitt beskrivs olika undervisningspraktiker kring näring. Inom kategorin näring ingår 
näringsrekommendationer, medvetna val samt matvanor. 
 

4.2.1 Näringsrekommendationer  

I undervisningen ska eleverna lära sig matcirkeln, två tallriksmodeller samt livsmedelsverkets 
kostråd utantill. De arbetar med matdagböcker, expertgrupper, skrivuppgiften en hälsosam 
måltid samt ett examinerande praktiskt prov. 
 
Eleverna berättar att de har gått igenom kostråd på många olika sätt. De har gått igenom 
matcirkeln, lärt sig den utantill och haft förhör på den. Dessutom känner de till de olika 
tallriksmodellerna och livsmedelsverkets kostråd. I årskurs 8 har de arbetat mycket med varför 
man ska följa kostråden, hur man kan byta ut vissa livsmedel mot andra och så vidare. Emma
berättar hur de lärt sig kostråden genom repetition i klassen.  

 
I åttan så hade vi dem i boken och då satt de för först sade man det själv en gång 
och sedan så hörde man alla andra säga det en gång och då så satt det.  
 

- Emma, elev 

4.2.2 Medvetna val 

Karin och Tina använde sig av expertgrupper för merparten av undervisningen om näring. 
Metoden går ut på att eleverna arbetar som experter inom avgränsade områden under en hel 
termin. För varje delområde de arbetade med blev eleverna experter på ett specifikt livsmedel. 
När de arbetade med kolhydrater läste eleverna in sig på antingen ris, bulgur, matvete, potatis 
eller quinoa. De sökte då själva upp information, höll en presentation och tillagade och 
provsmakade sedan livsmedlen. Eleven som var expert höll i presentationen och de andra 
eleverna lyssnade och ställde frågor. När de läste om proteiner läste eleverna in sig på antingen 
nöt, lamm, kyckling, fisk, ägg eller bönor, de tillagade sedan minibiffar av dessa och dukade 
upp en buffé där alla fick provsmaka dem. När de läste om fett skrev de om rapsolja, olivolja, 
smör, flytande margarin och fast margarin och provsmakade dessa olika tillsammans med kokt 
potatis och salt. När de arbetade med dessa expertgrupper fick de träna på att resonera om hälsa 
(näring) och miljö utifrån dem. Efter detta examineras de genom flera olika uppgifter. 
 
Alice nämner hur de har arbetat med kostråden i praktiken genom att testa flera olika sorters 
fetter och kolhydratskällor för att kunna välja mellan vilken sorts mat som ger bättre näring 
inför ett visst tillfälle. Hon berättar även att de fick konstruera frågor kopplade till sina 
presentationer på E, C och A-nivå för att kontrollera att klasskompisarna hängt med.  
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Både Eldin och Gabriel berättar att de jobbat mycket med medvetna val, för mycket, enligt 
Eldin. Han rabblar snabbt upp flera olika miljömärkningar man kan titta efter och vilken 
påverkan transporten har på klimatet.  
 

Man ska alltid välja kravmärkt, eller ekologiskt om man säger så. Kravmärkt är 
ett bra märke. Man ska tänka på som sagt ekologiskt för det är bättre för naturen. 
Sådant som inte har fraktats lika långt och vad heter det aa, när det fraktas långt 
med olika fordom. Så släpps det ut mera koldioxid. Vilket förhöjer, höjer 
växthuseffekten. 

- Eldin, elev 
 

4.2.3 Matvanor 

Karin beskriver hur de i undervisningen genomfört matdagböcker med eleverna med syftet att 
uppmärksamma eleverna på ohälsosamma vanor. Genom dessa har lärarna fått syn på att 
eleverna äter pommes frites och dricker energidryck till vardags. Lärarna har pratat om vad som 
händer med blodsockerkurvan när man äter vissa livsmedel och jämfört detta med andra 
alternativ. Utifrån detta har eleverna fått ge kostråd åt sig själva. Tina tycker det är svårt att 
undervisa om näring eftersom hon upplever att eleverna inte prioriterar perspektivet hälsa, 
jämfört med andra kvalitéer, såsom smak.  
 

Något som jag slits med eller vad jag ska säga är att de ska förstå hälsoaspekten 
framför att det bara ska vara gott allting. Att hälsosam mat också kan vara god

- Tina, lärare 

 

Eleverna examinerades bland . 
Eleverna ska då designa en måltid, med hjälp av tallriksmodellen och livsmedelsverkets fem 
kostråd, till en fiktiv person. De skulle berätta vad som påverkade personens energibehov och 
varför personen skulle äta enligt det förslaget de skapat. Efter det sker ett praktiskt prov där de 
lagar en måltid enligt tallriksmodellen och motiverar sina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö. 
Eleverna berättar att de ofta har kunskapen, men att de bara använder den under hem- och 
konsumentkunskapen. Alice berättar att alla kan tallriksmodellen men att hon inte tror att någon 
i klassen äter så. Även Gabriel berättar om inkonsekvensen.  
 

Men man kan ju motivera på ett bra sätt. Varför bulgur är bra på hemkunskapen, 
samtidigt som man inte gillar att äta det. 

- Gabriel, elev 

 

4.3 Skillnader i undervisningspraktikerna 
Eleverna upplever stor skillnad mellan hygienundervisningen och näringsundervisningen. De 
beskriver hygienundervisningen som något som sker spontant, samtidigt som den sker hela 
tiden genom handtvätt, diskning och så vidare. Undervisningen om näring beskrivs snarare som 
något man fokuserade på, fördjupade sig i och pluggade på. Alice uppskattade de olika 
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undervisningspraktikerna eftersom områdena skiljer sig så mycket. Hon poängterar att det är 
viktigt att skapa en rutin med sådana saker som handtvätt, samtidigt som hon behöver lära sig 
kostråden utantill för att kunna tillämpa dem. 
 

Ja hygien var mycket bara det att vi skulle göra det hela tiden, man skulle bara 
ha det som rutin. Vi gick typ igenom en gång varför man ska tvätta händerna, 
eller om ens det, sen var det gå och tvätta händerna gå och tills alla gjorde det 
 

- Alice, elev 
 

Eldin ser fördelar med de båda beskrivna undervisningsmetoderna, men vill hellre se en 
kombination av dem. Han tycker inte om när de inte tillämpar sina kunskaper efter att de lärt 
sig dem. Emma skulle vilja ha mera förklaringar till varför de ska göra som de gör när det 
kommer till hygienpraktiker. 
 

Men jag tänker att man kanske borde ha haft något att man borde gå igenom det 
mera. För vi vet bara att vi ska tvätta händerna, inte lika mycket så här varför vi 
ska göra det, så därför blir det att när man kommer hem så är det inte lika 
liksom, å jag ska tvätta händerna.  

- Emma, elev 
 

Alice instämmer med Emma och kommer med ett eget exempel, att ingen i skolan förklarat för 
henne varför hon ska byta skärbräda. Hon bara gör det eftersom hennes föräldrar gör det. Eldin 
och Gabriel lagar inte mat hemma, så ingen har lärt dem hur de borde eller inte borde göra. 
Eldin hänvisar i viss utsträckning till hur de gjorde på arbetsplatsen han praktiserade på under 
två veckor tidigare under året. Även om pojkarna inte lagar mat hemma utför de andra sysslor, 
som att diska. Eldins hushåll har en diskmaskin så han diskar inte som han gör i skolan. Gabriel 
diskar för hand men inte heller han gör det på samma sätt som han lärt sig i skolan. Han ursäktar 
sig och säger att han kanske borde börja göra det för miljöns skull. Han nämner ingenting om 
hygien.  
 

På frågan om eleverna hade tillräckliga kunskaper om hygien från undervisningen i hem- och 
konsumentkunskap svarade Gabriel att han inte trodde det och Eldin höll med. På frågan vad 
man borde prata mera om för att eleverna skulle känna sig mer säkra när de lagade mat svarade 
Gabriel att han behövde veta mera om mögel, bakterier och korskontaminering,  
 

Helt ärligt, jag har lärt mig mera nu än vad jag har gjort på den där [hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen] 

- Eldin, elev 
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När lärarna och eleverna beskriver undervisningen kring hygien och näring framträder två olika 
undervisningspraktiker. Jag har valt att kalla dessa explicit- och implicit undervisning1. Explicit 
undervisning karakteriseras av att undervisningen är uttalad. Vad som ska läras och på vilket 
sätt detta ska ske är tydligt. Den implicita undervisningen karaktäriseras av outtalad 
undervisning. Innehållet är något oreflekterat och till viss del styrt av normer och förväntningar. 
Den explicita undervisningen utgår i stor utsträckning från specifika uppgifter, till skillnad från 
den implicita undervisningen som sker kontinuerligt, om än lågmält. Den implicita
undervisningen beskriver olika undervisningspraktiker kring hygien. Inom kategorin hygien 
ingår rengöring, hantering och förvaring. Den explicita undervisningen beskriver olika 
undervisningspraktiker kring näring. Inom kategorin näring ingår näringsrekommendationer, 
medvetna val samt matvanor. Skillnaderna som framträder under intervjuerna illustreras här i 
en tabell.  
 
Tabell 4. Olika undervisningspraktiker i hygien och näring.  

Hygien Näring 

Lågintensivt över en lång period Högintensivt under kortare period 

Låg grad av progression Hög grad av progression 

Lärt sig hemma/ under praktik Lärt sig det i skolan 

Implicit undervisning Explicit undervisning  

 

4.3.1 Elevernas önskemål om undervisningen 

När eleverna själva får ge råd om vad de vill att lärare ska tänka på när de utformar 
undervisningen i hem- och konsumentkunskap önskar Eldin att lärarna ska tänka på att ge 
eleverna kunskaper för livet, inte bara för bedömningen i skolan.   
 

Inte bara träffa eleverna med för mycket med fakta, till slut, inte ens de vuxna 
minns allt de gjorde och de beror på att de fokuserade så mycket på att klara det 
imorgon att de inte lyckas klara det inför nästa vecka   

- Eldin, elev 

Eldin tycker det är för mycket fokus på teori i undervisningen, han är trött på det och det får 
honom att tappa motivationen. Dessutom tycker han att det är lätt att glömma saker om de bara 
lär sig kunskaper utan att lära sig tillämpa dem. Men han vill heller inte bara göra saker, utan 
vill att allting ska hänga ihop.  
 

För då fastnar det mera i huvudet! Jämfört med att bara fokusera på det [lära sig 
kunskap utan att tillämpa den] man glömmer det till slut då 

                                                 
1 1 Explicit undervisning är också ett begrepp som används för att beskriva en mer övergripande 

undervisningsmetodik (Skolverket, 2018b). Även om begreppen till viss del har samma betydelse ska min 
klassificering av undervisningspraktiker som implicita och explicita inte förväxlas med den andra 
definitionen. 
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-  Eldin, elev 

 
Ett annat problem han upplever är att teorin har för svag koppling till det de ska lära sig, till 
exempel gillar han inte att behöva skriva om risets historia när målet med uppgiften är att kunna 
göra medvetna val. Han hade istället velat skriva sammanfattande kommentarer om risets 
påverkan på hälsa, ekonomi och miljö efter att de tillagat ris. På det sättet hade han haft mera 
nytta av det, genom att kunna gå tillbaka till anteckningarna när de förväntas göra medvetna 
val.  
 
Även Gabriel vill se en bättre koppling mellan alla olika uppgifter. Även han menar att 
kunskaper lätt glöms bort om han inte får någon chans att tillämpa dem.   
 

Jag tycker det är bra att fördjupa sig och göra presentationer, men efter presentationen kan 
man glömma lätt, att man borde göra typ en sista grej efter presentationen, något som visar 
att man vet vad man säger liksom.  

- Gabriel, elev 

5 Diskussion 
Under denna rubrik presenteras två olika avsnitt, först en metoddiskussion och sedan förs 
diskussioner kring resultatet. Metoddiskussionen granskar och värderar den genomförda 
studiens styrkor och svagheter medan resultatdiskussionen lyfter centrala delar ur studiens 
resultat.  
 

5.1 Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer 
inom ramen för en enfallsstudie. Yin (2007) menar att det finns tillfällen då enfallsstudier är 
bättre lämpade än flerfallsstudier, i det här fallet var det så eftersom undersökningen är den 
första av sin art. Undervisningspraktikerna undersöktes med hjälp av informanternas 
beskrivningar av undervisningen. Ett alternativt sätt att studera området på hade kunnat vara att 
observera undervisningspraktiker och därmed kunna identifiera och klassificera dessa. Detta 
skulle dock kräva en längre tids observation, som gärna skulle äga rum under hela vårterminen 
i årskurs åtta. Att göra detta innan någon form av väsentliga skillnader i undervisningspraktiker 
hade identifierats och analyserats vore riskabelt eftersom ingen data som beskriver fenomenet
fanns tillgänglig. Därför är tillvägagångssättet med beskrivningar av undervisningspraktikerna 
tillräckliga för en pilotstudie. Det kan ge en teoretisk förförståelse innan ytterligare design 
utvecklas för att studera fenomenet. 
 
Utan datatriangulering hade den insamlade datan speglat enbart ett perspektiv och riskerat att 
missa viktiga aspekter. Ett exempel på det är att lärarna upplevde sig lägga lika mycket tid på 
de olika food literacy nivåerna; kunskap, färdighet och förhållningsätt, emedan eleverna såg en 
övervikt hos kunskap och färdigheter. Ytterligare ett exempel på varför datatriangulering ökade 
validiteten är att källorna från olika perspektiv kunde förstärka tolkningar av fenomen. Genom 
att höra eleverna beskriva sina motiveringar för hygien, näring och miljö kunde deras kunskaper 
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inom dessa jämföras. Detta ledde till ytterligare stöd för teorin om att kunskapsaspekten inte 
var särskilt djupgående när det kom till diskning ur ett hygienperspektiv, något som antytts 
redan i lärarintervjuerna. Intervjuguiden och diskussionsunderlaget var konstruerat för att ge 
visuellt stöd under intervjun. Det gav informanterna något att förhålla sig till utan att det 
begränsade svaren. Både lärarna och eleverna kunde börja prata om något av begreppen och 
sedan fortsätta med något annat område som inte fanns beskrivet, vilket även det ökar 
validiteten då informanternas beskrivningar av undervisningen stod i centrum, snarare än någon 
annans förutfattade mening om undervisningen. 
 
För att analysera det transkriberade materialet användes en riktad innehållsanalys. Hsieh och
Shannon (2005) beskriver metodens uppenbara nackdel, att analysen enbart finner det den var 
menad att finna. För att motverka detta valdes inte några specifika undervisningspraktiker ut, 
istället valdes två undersökningsområden, hygien och näring. Av samma anledning delades 
kodningen upp i flera processer. Den initiala kodningsprocessen var reducerande medan de 
andra kodningsfaserna var mer vägledande. Tack vare detta framkom ett tredje tema, elevers 
upplevelser av skillnader och önskemål om undervisningspraktikerna. Den tredje 
kodningsfasens kontroll förhindrade alltså att relevant data försvann. Tack vare den inbyggda 
kontrollen i kodningen antas all relevant data ha analyserats. Att använda de begrepp som finns 
beskrivna i intervjuguiden och diskussionsunderlaget som en del i kodningsprocessen hade 
exkluderat flera relevanta områden informanterna tog upp. Nu fungerade dessa istället 
vägledande och kategorier till de förutbestämda temana kunde istället skapas utifrån empirin.  
 
Att motivera sina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö är centralt inom ämnet hem- och 
konsumentkunskap (Bohm, 2016). Det är därför inte konstigt att resonemang om miljö smögs 
in under intervjuerna. Eftersom studiens avsikt har varit att undersöka undervisningspraktiker 
inom ämnet hem- och konsumentkunskap, med hygien och näring som exempel, snarare än att 
undersöka hygien och näringsundervisningen som sådan har jag valt att inkludera materialet 
om miljö i studien. Efter att ha studerat empirin konstaterades området miljö ha mest likheter 
med området näring och presenteras därför tillsammans med det. I resultatet saknas citat från 
Celine, det beror på att hon under intervjun främst höll med de andra informanterna.  
 

5.2 Resultatdiskussion  

I det här avsnittet diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 
Fynden jämförs dessutom med tidigare forskning inom området. 
 

5.2.1 Undervisningspraktiker 

I studien framträder två olika undervisningspraktiker, vilka jag har valt att kalla för implicit 
undervisning och explicit undervisning. Den implicita undervisningen behandlar innehållet om
hygien och den explicita undervisningen behandlar innehållet om näring. Nedan diskuteras 
grunderna för kategoriseringen först för den implicita undervisningen och sedan för den 
explicita undervisningen.  
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Undervisningen om hygien klassificerades som implicit på grund av att den i stor utsträckning 
skedde outtalat. Den karaktäriseras av en låg grad av progression i innehållet, att 
undervisningen skedde lågintensivt under en längre period samt av en förväntan på 
förkunskaper hos deltagarna. Undervisningen om näring klassificerades som explicit på grund
av att den tydligt förmedlade vad den handlade om samt när den genomfördes. Undervisningen 
karaktäriserades av en hög grad av progression i innehållet, att undervisningen skedde 
högintensivt under en kortare period samt av tydliga undervisningsmoment kopplade till 
innehållet. Uppgifter som genomfördes i undervisningen var bland annat: konstruerandet av en
hälsosam måltid åt en fiktiv karaktär, ett praktiskt prov där eleverna ska tillämpa 
tallriksmodellen, matdagböcker över egna matvanor samt expertgrupper kring olika livsmedel 
för att eleverna skulle kunna göra medvetna val. I flera av uppgifterna skulle eleverna även ta 
hänsyn till miljöaspekter.  
 
Tabell 5. Undervisningspraktiker kategoriserade utifrån innehåll och food literacyaspekter.

Innehåll Hygien Näring 

Kunskap Hygien och säkerhet Näringsrekommendationer 

Färdighet Laga och förvara mat på 
ett säkert sätt 

Tillämpa 
näringsrekommendationer  

Undervisning Implicit  Explicit  

 
Det är alltså inte om innehållet är av karaktären kunskap eller färdighet som avgör om 
undervisningen sker på ett explicit eller implicit sätt, utan undervisningen bestäms av innehållet, 
hygien och näring.  
 
Hygien 

Den låga graden av progression inom området hygien syns i styrdokumenten för ämnet 
(Skolverket, 2018a) men även i de beskrivna undervisningspraktikerna. Både Karin och Tina 
berättar att de går igenom handtvätt i början på termin sex och i början på termin åtta. I vare sig 
deras eller elevernas beskrivningar av praktiken framkommer någon skillnad mellan 
undervisningen av handtvätt i årskurs sex och åtta. Oavsett vad lektionen handlar om i övrigt 
ska eleverna alltid tvätta händerna, diska och rengöra arbetsbänken vid matlagning. Eleverna 
förväntas repetera undervisningspraktiken utan att nya inslag eller variationer i innehållet 
kommuniceras. Detta fynd liknar de Lange (2017) fann i sin avhandling. Hon menar att 
hygienundervisningen var oreflekterande och otillräcklig.  
 
Förväntan på förkunskaper syntes både hos de deltagande lärarna och eleverna i form av 
hänvisningar till att man lärt sig detta redan på dagis eller i lärarnas fall att eleverna borde vara 
så gamla att de kunde detta redan. Undervisningen i hem- och konsumentkunskap är ett 
vardagsnära ämne där eleverna genom en process där tankar, sinnesupplevelser och handling 
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samverkar ska få kunskaper om och intresse för arbete i hemmet (Skolverket, 2018a). Det är 
därför problematiskt att anta att eleverna har förkunskaper inom vissa områden. Ett antagande 
om att alla elever vet hur de ska tvätta händerna i årskurs sex skulle lika gärna kunna föras om 
att alla elever vet hur de ska sätta igång spisen eller hur smeten ser ut när den är pösig. Ämnet 
måste lyfta vardagsnära praktiker, förklara dem och motivera deras plats, dels för att alla elever 
ska få en chans att lära sig dem, dels för att ge eleverna ett kunnande bortom rutin.  
 
 

5.2.2 Praktiska exempel 

Undervisningspraktikerna kunde alltså se väldigt olika ut beroende på ämnesområdet. Detta 
syns tydligt i exemplet diskning. Både lärare och elever beskrev varför de diskade som de gjorde 
utifrån ett miljöperspektiv. Då motiverades detta med resonemang i flera led medan 

för att smutsen lättare skulle gå bort För att illustrera detta skapades tabell 6. Den 
visar vad som krävs för att diska förhand på ett bra sätt ur ett hygien- samt ur ett miljöperspektiv. 
Det som krävs är uppdelat efter food literacy:s dimensioner: kunskap, färdighet och förmågor.
Utifrån elevernas diskussioner under fokusgruppsintervjuerna har jag markerat vilka områden 
eleverna har tillräckliga, delvis tillräckliga samt otillräckliga förmågor inom. Indelningen har 
gjorts baserat på deras resonemang, om de varit korrekta och om de skett i flera led. Grön färg
indikerar att eleverna har tillräckligt hög nivå inom området, gult delvis tillräckligt, samt rött 
som indikerar att eleverna har en för låg nivå. 
 
Tabell 6. Elevernas food literacy vid diskning.2 
 Diska hygieniskt Diska miljövänligt 

Kunskaper Om hygien och bakterier. Om miljö. 

Färdigheter Diska i vatten med 
diskmedel, skölja disken och 
undvika korskontaminering. 

Diska i balja och 
använda rätt mängd 
diskmedel. 

Förhållningssätt Vara villig att diska på rätt 
sätt för att det ska vara 
hygieniskt. 

Vara villig att diska på 
rätt sätt för den hållbara 
utvecklingens skull. 

 
Tabellen visar att eleverna generellt sätt har en högre nivå inom miljö än inom hygien. Inom 
hygien framkommer det att eleverna har färdigheterna men inte kunskaperna eller 
förhållningssättet för att diska hygieniskt. De vet med andra ord hur de ska göra men inte varför 
och de anser inte att det är viktigt. Inom miljö har eleverna tillräckliga kunskaper och 
färdigheter för att kunna diska miljövänligt men eftersom de till viss del saknar 
förhållningssättet gör de ändå inte detta fullt ut. Anledningen till att rutan är markerad med gult 

                                                 
2 Grönt: Tillräckliga 
  Gult: Delvis tillräckliga 
  Rött: Otillräckliga 
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istället för rött som vid hygien är att eleverna uttrycker sig som att de borde diska miljövänligt, 
men inte gör detta vid hygien. Detta skulle kunna bero på att eleverna har kunskaper om varför 
det är viktigt och därför i högre grad anammar det förhållningssättet, eller att undervisningen 
om miljö helt enkelt förmedlar förhållningssätt på ett annorlunda, mer effektivt, sätt än vad 
undervisningspraktikerna kring hygien gör. Gabriel vet på vilket sätt diskning påverkar miljön 
och vet således att han borde diska på ett sätt för att förhindra negativ miljöpåverkan. Detta kan 
jämföras med Alice, som uppger att hon egentligen inte vet varför hon ska tvätta händerna. 
Därför gör hon som hon ska i skolan men inte hemma.  
 

5.2.3 Elevernas önskemål 

Helhet i kunskapssynen 

Alla elever uttrycker en önskan om att det de lär sig ska hänga ihop bättre. De vill både veta 
varför och hur de ska tvätta händerna. De vill veta på vilket sätt olika sorters kött påverkar 
hälsan, ekonomin och miljön så att de kan göra riktiga val i matlagningen. Och efteråt vill de 
skriva om valet, så att de kan använda informationen och resonemangen om det i framtiden. 
Eleverna betonar även att detta är något de ska kunna resten av livet, och inte bara något de ska 
kunna till ett prov. Trots detta väljer de på grund av betyg att lära sig det kortsiktigt istället för 
långsiktigt. Elevernas önskemål liknar den klassiska kunskapssynen om teori och praktik, 
vilken De Ron och Feldt (2014) beskriver som kunskap vilken omsätts i handling. I ämnet hem-
och konsumentkunskap ska lärandet ske i verksamheten vilket de Ron och Feldt kopplar ihop 
med kunskapssynen kunskap i handling. Även om färdigheter i ämnet är viktigt måste 
undervisningen också hjälpa eleverna att verbalisera sina kunskaper då eleverna ska bedömas 
bland annat genom att motivera sina val (Skolverket, 2018a). Att kunna göra på rätt sätt räcker 
helt enkelt inte i ämnet idag.  
 
Dubbla praktiker 

Alla elever kopplar sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till något sammanhang 
utanför hem- och konsumentkunskapsundervisningen där de lärt sig eller tagit till sig vanor 
kring hygien. De tvättar eller tvättar inte händerna beroende på vilka förhållningssätt de växt 
upp med i hemmet och hänvisar till erfarenheter från praktik de genomfört på restauranger. Att 
eleverna inte bara har hem- och konsumentkunskap som informationskälla framkommer även i 
Langes (2017) studie. Hon fann att även hemmet var en viktig källa. Flickor lagar mat hemma
i större utsträckning än pojkar, vilket gör att gruppen pojkar löper större risk att drabbas av 
matförgiftning (Lange, 2017). 
 
Lärarna problematiserar elevernas källa till kunskap. Tina menar att hon kan åstadkomma 
endast en begränsad förändring i elevernas vanor eftersom de får med sig majoriteten hemifrån. 
Detta gäller förutom elevernas färdigheter även deras förhållningssätt. Hon nämner felaktig 
hantering i köken och deras negativa attityder till hälsosam mat som exempel. Även eleverna 
håller med om att de gör olika saker beroende på sammanhang, i skolan diskar de miljövänligt 
för att det är rätt medan hemma diskar de under rinnande vatten. Här uttrycker eleven ett 
samvetskval, Gabriel menar att han borde diska miljövänligt, men inte gör det. Han tillägger att 

. Detta skiljer sig från hur eleverna talar om näring. Ingen av eleverna 
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antyder att de borde äta enligt tallriksmodellen, eller äta bulgur istället för ris, så som de 
uppfattar att är rätt sätt att göra på hem- och konsumentkunskapen. Om detta är en tillfällighet 
eller något som är genomgående kring elevernas förhållningssätt till miljö bör studeras vidare, 
kanske finns det något att lära av undervisningspraktikerna kring miljö? 
 
Lärarna ser problem med att eleverna inte värderar hälsa över andra aspekter, till exempel smak
och eleverna beskriver själva hur de har dubbla praktiker, deras vanliga och det de gör under 
hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Bohm (2016) observerade två olika diskurser i 
hem- och konsumentkunskapsämnet, normalitet och ansvar. Inom den normala diskursen sågs 
smak, kultur och sociala ritualer som viktiga när eleverna talade om och valde mat. Inom 
diskursen ansvar sågs istället mat ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Normalitetsdiskursen 
gjorde det svårt för eleverna att välja hälsosam mat. Eleverna har med sig perspektivet på maten 
som identitetsuttryck till ett sammanhang där mat och ätande ska motiveras och analyseras ur 
olika perspektiv, såsom hälsa, ekonomi och miljö, vilket skapar en krock i undervisningen, 
precis som Tina och eleverna beskriver här. I den här studien har eleverna till viss del dubbla 
praktiker, de gör en sak på undervisningen i hem- och konsumentkunskap och en annan sak 
under övrig tid. Bohms (2016) förslag på lösning inför detta dilemma är att fokusera på
sensorisk träning, att utmana normalitetssynen genom att testa nya sorters mat, att fokusera på 
att inkludera både matens sociala och fysiska dimension i diskussioner om hälsa. Hon menar 
samtidigt att ett antal ramfaktorer måste förändras för att lärarna ska ha möjlighet till det. Alla 
dessa förslag rör förhållningssätt och understöder tesen om att undervisningen om 
förhållningsätt är för lågt prioriterad i undervisningen.  
 
Lärarna upplever att undervisningen behandlar alla tre food literacy dimensioner i liknande 
utsträckning Eleverna å andra sidan anser att förhållningssätt inte tas upp särskilt mycket i 
undervisningen. Om så är fallet är det inte konstigt med tanke på de höga krav som finns på 
ämnet, i kombination med den korta undervisningstiden (Lindblom, 2016). Kunskapskraven rör 
andra områden än matens sociala dimension och det är lätt att tänka sig att lärarna skär bort 
sådant vid tidsbrist. Men det är en viktig del som måste tas hänsyn till, om eleverna faktiskt ska 
få alla chanser att göra medvetna val.  
 

5.2.4 Åtgärder 

Langes (2017) avhandling visar att eleverna har dåliga kunskaper om hygien. Hon fann att 
lärares val av undervisningsinnehåll när det kom till hygien kunde påverkas av tre olika saker:
ramfaktorer, ämnets traditioner samt lärarnas personliga erfarenheter. Att lärarnas egna 
erfarenheter påverkar undervisningen syns då informanterna Karin och Tina resonerar kring 
undervisning av handhygien och kommer fram till att de nog var mer noggranna i 
undervisningen kring handtvätt när deras barn var små. Att lärarnas egna erfarenheter påverkar 
undervisningen är svårt att komma åt, särskilt som undervisningsämnet har egna starka 
traditioner över hur undervisning bedrivs. Något som däremot skulle kunna påverka detta är en 
förändring av ämnets ramfaktorer. Som redan konstaterats kring ramfaktorer är 
hygieninnehållet i ämnets styrdokument otillräckligt, vilket kan ses genom att undersöka 
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elevernas kunskaper (Lange, 2017), genom att jämföra ämnets styrdokument över tid (Höjer, 
2013) eller genom att jämföra det internationellt (Ålands landskapsregering, 2015).  
 

6 Slutsatser och implikationer 
I början av det här arbetet trodde jag att det fanns en skillnad mellan undervisningspraktiker i 
hygien och näring. Den uppfattningen baserades på egna erfarenheter, andra länders 
styrdokument och tidigare forskning. Jag trodde att skillnaden mellan undervisningspraktikerna 
skulle bero på om undervisningen gällde kunskaper eller färdigheter. Min hypotes var att 
näringsundervisningen skulle vara mer kunskapsorienterad och hygienundervisningen mer 
färdighetsorienterad. Men verkligheten visade sig vara mer komplicerad än så. Istället för vilken 
typ av förmåga som undervisades, såsom kunskap och färdighet, var det undervisningens 
innehåll som styrde typen av undervisningspraktik. Detta ger viktig information för framtiden. 
Istället för att försöka förändra undervisningen riktade mot olika förmågor bör fokus riktas mot 
olika undervisningsinnehåll. Undervisningen om hygien klassificerades som implicit, medan 
undervisningen om näring klassificerades som explicit. Det explicita sättet är att föredra 
eftersom eleverna upplever att de lär sig mera och faktiskt visar på större kunskaper kring 
innehåll som undervisats explicit. I den explicita undervisningen hänger kunskaper och 
färdigheter bättre ihop och skapar en större förståelse hos eleverna. Motsatsen, implicit 
undervisning, visar på elevernas grunda kunskaper och låga förståelse inom området hygien.
Ingen av undervisningspraktikerna lyckas på ett tillfredställande sätt förankra nya 
förhållningsätt hos eleverna.  Möjligtvis är förhållningssätt till miljö lite annorlunda, något som 
tåls att titta vidare på. Vad är det med miljöundervisningen som engagerar och delvis förändrar 
elevernas förhållningssätt och kan vi lära oss något av det till andra undervisningsinnehåll? 
 
I dagsläget bör lärare fundera över hur de kan förändra sina undervisningspraktiker i hygien för 
att öka elevernas food literacy, men beslutsfattare bör även fundera över styrdokumentens 
formuleringar. Att enbart en förändring av styrdokument skulle förändra hygienundervisningen 
vore för mycket att hoppas på men någonstans måste förändringen börja. För att ytterligare 
undersöka området skulle observationsstudier av undervisningspraktiker vara högintressant.
Finns det på nationell nivå samma typ av undervisningspraktiker inom olika innehåll eller är 
detta bundet till något annat än ämnet, såsom lärarnas bakgrund? Ytterligare en väg att gå vore 
att jämföra hur olika undervisningspraktiker påverkar elevernas food literacy, gynnas eller 
hämmas det av någon undervisningspraktik såsom fallet med hygienundervisningen verkar
vara? Ämnet tål att utforska.   
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8 Bilagor 
 
Intervjuguide, lärare 
 

1. Ålder, när utbildningen genomfördes, erfarenhet 
 

2. Beskriv hem- och konsumentkunskapsämnets upplägg på skolan 
 

Tema 1 - Hygien 
 

3. Beskriv hygienundervisningen 
 

4. Undervisar du om___ i sådana fall, berätta om hur 
 

 
 

 
 
 

5. Undervisar du om något annat inom hygien som jag inte har frågat om? 

  

Hygien

Rengöring

Tvätta händer

Diska

Torka arbetbänk

Hantering

Korskontaminering

Genomstekning

Förvaring

Nedkylning/Upptining

Mögel/Bakterier

Märkningar
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Tema 2 Näring

6. Beskriv näringsundervisningen
7. Undervisar du om ___ i sådana fall, berätta hur 

8. Undervisar du om något annat inom näring som jag inte har frågat om?

Näring

Näringsrekomendationer

Kostråd Tallriksmodellen

Medvetna val

Byta ut till mer 
hälsosamma livsmedel Livsmedelsmärkningar
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Diskussionsunderlag, elever
Om hygien 
 

 
 

Om näring 
 

 
 
Sammanfattning vad eleverna talat om, fråga hur de upplever de skillnader och likheter, 
positivt och negativt. Vilka önskemål har de för undervisningen i fortsättningen?  

Korskontaminering

Handtvätt

Mögel Genomstekt

Disk

Förvaring

Näringsrekomendationer

Medvetna val

Kostråd Tallriksmodell

Byta ut

Märkningar


