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Abstract 
Food literacy utvecklades i Australien för att öka kunskapen till mat och därmed minska den 
ohälsosamma livsstilen. Begreppet innehåller tre perspektiv: kunskaper, färdigheter och 
förmågor och under dessa tre perspektiv finns 22 aspekter som eleverna behöver kunna för att 
göra medvetna val utifrån mat, hälsa, ekonomi och miljö. I hem- och konsumentkunskapen 
syftar ämnet till att eleverna ska göra medvetna val utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Det 
finns ett flertal likheter mellan food literacy och hem- och konsumentkunskap. Därför är 
studiens syfte att utforska hur food literacys aspekter syns i hem- och 
konsumentkunskapslärarens undervisning samt undersöka lärarens förhållningssätt till dem. 
För att undersöka det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med verksamma, 
legitimerade och behöriga hem- och konsumentkunskapslärare och det transkriberade 
materialet kodades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att nästan alla 
food literacys aspekter förekom i hem- och konsumentkunskapsundervisningen och de 
aspekter som de inte tog upp var på grund av tidsbrist eller att andra ämnen tog upp dem 
istället. Slutsatsen är att food literacys aspekter är relativt likt syftet med hem- och 
konsumentkunskap och lärarna i studien ansåg att food literacys aspekter innehåller kunskaper 
som är bra att lära sig för resten av livet. Food literacys aspekter kan tillämpas i hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen men ämnet har för få undervisningstimmar för att hinna 
med alla. 
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1 Introduktion 
Maten är grunden till människors överlevnad och därmed är det en viktig aspekt i människors 
vardag (Slater, 2017). I ämnet hem- och konsumentkunskap har maten en betydelsefull plats 
där ligger fokuset på att eleverna ska lära sig hur de ska kunna göra medvetna val utifrån 
hälsa, ekonomi och miljö (Bohm, 2016). I hem- och konsumentkunskapen ska eleverna både 
laga mat och reflektera kring olika val som de gör under matlagningen, därmed blir det både 
ett praktiskt och teoretiskt ämne. Ämnet handlar om att kunna koppla ihop teori och praktik, 
därmed finns det ett nytt begrepp som kan förtydliga denna förbindelse och det är food 
literacy (ibid). Food literacy utvecklades i Australien för att öka den matrelaterade kunskapen 
och för att förhindra en ohälsosam livsstil (Ronto, Ball, Pendergast & Harris, 2016a). Slater 
(2013) menar att food literacy bidrar till att både relationen till maten förändras till något 
positivt men även att matrelaterad kunskap lärs ut. I Sverige är food literacy ett relativt okänt 
begrepp även fast mycket av det som food literacy står för finns i ämnet hem- och 
konsumentkunskap. Därför finns det en möjlighet att food literacy kan appliceras i hem- och 
konsumentkunskapen och hjälpa till som ett verktyg vid planering av lektioner.  
 
Hem- konsumentkunskapen är det minsta ämnet på skolan och detta påverkar hur 
undervisningen ska planeras för att allt ska hinnas med (Lindblom, Erixon Arreman, Bohm & 
Hörnell, 2016). I hem- och konsumentkunskapen måste innehållet vara noga planerat och 
dessutom att relevant ämneskunskap lärs ut och då hade food literacy varit ett bra begrepp att 
utgå ifrån. I och med att food literacy kan hjälpa till att eleverna får lära sig om mat och 
näring och därmed bidrar det till en bättre hälsa (Ronto, Ball, Pendergast & Harris, 2017b).  
Dessutom att food literacy kan hjälpa eleverna att lära sig kunna göra medvetna val i vardagen 
(ibid).   
 
 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att utforska hur food literacys aspekter syns i hem- och 
konsumentkunskapslärarens undervisning samt undersöka lärarens förhållningssätt till dem. 
 

- När hem- och konsumentkunskapslärare beskriver sin undervisning, vilka food 
literacy aspekter syns/kan identifieras?  
 

- Hur ser lärarna på food literacy aspekterna i relation till kursplanen i hem- och 
konsumentkunskap? 
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3 Bakgrund 
Nedan presenteras ämnet hem- och konsumentkunskap i ett svenskt perspektiv. Därefter 
förklaras ämnet hem- och konsumentkunskap i ett australienskt perspektiv, men även 
begreppet food literacy definieras då det är centralt i studien och kommer från Australien.  
 

3.1 Hem- och konsumentkunskap 

3.1.1 Kursplan i hem- och konsumentkunskap 

Syftet med hem- och konsumentkunskap är att det skall bidra till att eleverna tar till sig nya 
kunskaper, men även utveckla ett intresse för konsumtion och det relaterat till arbetet i 
hemmet (Skolverket, 2016). Målen i syftet är långsiktighet och därför ska dessa processas 
under en längre tid i undervisningen, detta för att eleverna ska bygga upp kunskaper kring 
ämnets alla delar och för att få en fördjupad lärdom kring hemmets arbetsuppgifter 
(Skolverket, 2011).   
 
Det finns tre perspektiv som kursplanen för hem- och konsumentkunskapen grundar sig i och 
som gör att hållbar utveckling tillämpas i ämnet (Skolverket, 2011). Dessa tre perspektiv är 
hälsa, ekonomi och miljö och utifrån dessa perspektiv ska eleverna göra medvetna val och de 
kommer ursprungligen från begreppet hållbar utveckling. Hälsa benämns utifrån den sociala 
dimensionen och den består av att eleverna ska göra val i relation till mat och även besvara 
frågor utifrån hemmets arbetsfördelning. Ekonomi kommer från den ekonomiska dimensionen 
och utifrån detta perspektiv ska eleverna lära sig om konsumtion och ekonomi i hemmet. 
Miljö står för den ekologiska dimensionen och här ska eleverna göra medvetna val kring 
miljön exempelvis vid konsumtion (ibid). 
 
3.1.2 Hem- och konsumentkunskap 

I hem- och konsumentkunskapen ska eleverna lära sig om hur de kan tillaga olika måltider, 
men även lära sig om vanliga hushållsrelaterade arbeten som finns i hemmet (Höijer, 
Hjälmeskog & Fjällström, 2011). Ämnet hem- och konsumentkunskap introducerades i skolan 
på grund av att föräldrarna i hemmet inte kunde ge barnen den kunskapen som de behövde för 
att kunna göra medvetna val i relation till näring och hälsa (ibid). År 1962 blev ämnet hem- 
och konsumentkunskap obligatoriskt för alla elever oavsett kön (Lindblom, 2016). I hem- och 
konsumentkunskapen är det 118 undervisningstimmar och det är fördelat på mellan- och 
högstadiet, jämfört med slöjden som har 330 timmar fördelat på låg- mellan- och högstadiet 
(SFS 2017:1236). Lindblom (2016) menar att undervisningstiden i hem- och 
konsumentkunskap påverkar elevernas måluppfyllelse eftersom det är ett processämne där 
eleverna ska utföra uppgifter från planering till utvärdering. Men i Lindbloms studie kom det 
fram att lärarna och eleverna inte fokuserade på processen utan istället prioriterade 
slutresultatet och det utmynnade i att eleverna var rädda för att det skulle påverka betyget då 
de inte blev klara i tid. Tidsplaneringen är en viktig faktor i hem- och konsumentkunskapen, 
eftersom eleverna ska både hinna börja en uppgift och avsluta den innan lektionen är slut 
(ibid).  
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Planera, laga och äta 

Hem- och konsumentkunskapen handlar mycket om hur man tar hand om mat, men även hur 
den tillreds (Höijer et al., 2011). Detta innebär att lektionerna måste vara grundligt planerade 
och väl genomtänkta för att hinna med så mycket som möjligt. Bland eleverna är hem- och 
konsumentkunskap uppskattat för där får de arbeta praktiskt och vara kreativa, men även att 
de i slutet av varje lektion får ett konkret resultat på vad de har gjort. Det är viktigt att 
eleverna från början får lära sig att läsa recept och använda olika metoder och redskap. Det 
gör att eleverna får mer självförtroende och att de kan vara lite mer kreativa kring sin 
matlagning. Att låta eleverna börja tidigt med att träna på att läsa recept och använda olika 
metoder och redskap underlättar i de kommande årskurserna (ibid). 
 
I Höijer et al:s (2011) studie sa lärarna att låta eleverna delta i sociala måltidssammanhang på 
hem- och konsumentkunskapen är viktigt, eftersom många av eleverna inte äter tillsammans 
med familjen utan där prioriteras istället TV:n eller datorn som sällskap. Detta kom även upp i 
Slaters (2013, 2017) studier att eleverna inte umgås med sin familj när de ska äta, utan där 
prioriterades annat sällskap istället. Lärarna i Höijer et al:s (2011) studie sa även att det är 
betydelsefullt för eleverna att läraren sitter med och pratar vid matbordet.  
 
Medvetna val 

I hem- och konsumentkunskap ska eleverna kunna göra medvetna val av maten som de äter 
utifrån hälsa, ekonomi och miljö och det är detta som ämnet bygger på (Höijer et al., 2011). 
Gisslevik, Wernersson och Larsson (2018) menar att det finns många aspekter inom hållbar 
utveckling som lärare ska ta in i undervisningen som exempelvis ekologiskt, vegetariskt och 
säsongsbetonat. Eleverna ska kunna göra medvetna val både i hemmet och i samhället och 
dessutom få information om hur de ska tänka när det kommer till att välja varor utifrån lokal 
till global nivå (ibid). Gisslevik, Wernersson och Larsson (2017) nämner att när eleverna 
väljer recept är det viktigt att de får reflektera över hur livsmedlen i recepten påverkar hälsa, 
ekonomi och miljö. Dessutom att eleverna ska göra medvetna val mellan olika livsmedel, när 
det kommer till att välja olika sorters förpackningar (Granberg, 2018). Eleverna ska även veta 
var man kan köpa livsmedlen för att kunna göra ett medvetet val utifrån olika utbud (ibid).   
 
Informationskällor 
Höijer et al. (2011) menar att genom hem- och konsumentkunskapen får eleverna lära sig om 
hälsosamma och ohälsosamma val och därmed hjälper dem att få en hälsosammare livsstil. 
Under lektionerna får eleverna lära sig att laga mat med hälsosamma ingredienser och 
dessutom få information om vilken mat som inte är näringsrik (ibid). Ett verktyg som kan 
hjälpa eleverna att göra medvetna val är det som Livsmedelsverket (2019) tar upp där de 
pekar på att genom nyckelhålsmärkningen blir konsumenten informerad om att livsmedlet är 
ett hälsosammare alternativ då det innehåller vissa kriterier för fiberhalt, fettmängd och 
socker- samt salthalt. Matcirkeln är ett annat hjälpmedel som används i undervisningen och 
den innehåller sju tårtbitar, där varje tårtbit består av olika livsmedel med liknande 
näringsinnehåll (Livsmedelsverket, 2018). Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) 
(2013) skriver i deras tidskrift att en modell som även används flitigt i skolundervisningen är 
tallriksmodellen. Den visar på ett enkelt sätt hur man ska sätta ihop en hälsosam måltid och 
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hur proportionerna mellan delarna ska vara på tallriken, när det kommer till protein, 
kolhydrater och grönsaker (ibid). De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) (2012) kan 
användas när det kommer till att få riktlinjer till en bra kost, men även att de hänvisar till olika 
kostråd som kan bidra till en bättre hälsa. 
  
Djurhållning 
Konsumenterna tycker att de etiska överväganden och även miljöaspekten är viktigt när det 
kommer till djurhållningen (KSLA, 2013). I Sverige finns det lagstiftningar på hur djuren ska 
hanteras från uppfödning till slakt, dessutom att antibiotika användningen är låg i Sverige i 
förhållande till andra EU-länder och därför väljer många av konsumenterna att handla svenskt 
kött (ibid). Rendahl (2018) menar när det kommer till mat, finns det vissa saker som oroar 
konsumenterna och det kan vara matens ursprung. Dessutom om livsmedel innehåller olika 
sjukdomar eller om det är genmodifierat. Om konsumenterna får välja vill de helst ha mat 
som kommer från ens eget land och närproducerat är en stor fördel. Mat från andra länder är 
det som främst väljs bort och konsumenterna väljer helst att gå till de lokala butikerna i staden 
de bor i eftersom det ger en säkerhet kring sina val av livsmedel (ibid).  
 
Livsmedelssäkerhet 

I hem- och konsumentkunskapen ska eleverna få en utbildning kring hygien och säkerhet och 
därmed få en annan medvetenhet (Lange, Göranzon & Marklinder, 2014). Om eleverna får en 
bra grund i livsmedelshygien kan det bidra till minskade matrelaterade sjukdomar samt 
infektioner (ibid). Det finns många hygien- och säkerhetsaspekter inom hem- och 
konsumentkunskapen som eleverna behöver lära sig (Jonsson, Marklinder, Nydahl och 
Nylander, 2014). Till exempel att tvätta händerna när man kommer in i en lokal som hanterar 
livsmedel, men även att redskapen ska vara rena (ibid). Dessutom kan det finnas skärbrädor 
som har olika färger vilket bidrar till en säkrare hygienaspekt (Lange, Palojoki, Göranzon & 
Marklinder, 2017). När det kommer till förvaring och hantering av livsmedlen är det viktigt 
att lära sig hantera de på ett korrekt sätt för att minska bakterietillväxten (Jonsson et al., 
2014). En annan aspekt är till exempel om kyltemperaturen är mellan 0-5 grader ökar 
hållbarheten av livsmedlen (ibid). Rendahl (2018) beskriver att när det kommer till 
livsmedelssäkerhet finns några aspekter som konsumenten kan kolla på innan hen ska äta och 
det är genom att iaktta de sensoriska egenskaperna, men även se hur renligheten är i den lokal 
som livsmedlen befinner sig i.  
 

3.2 Internationell jämförelse med Australien 

Hem och konsumentkunskap i Australien 

I Australien har ämnet hem- och konsumentkunskap ett annat namn som är Home economics 
(Home Economics Victoria, 2017). Home economics är inte obligatoriskt i Australien. 
Eleverna ska utifrån kursplanen utveckla olika förmågor för att kunna fatta medvetna beslut, 
men även vara kritiska och kreativa till dem när det kommer till att hjälpa sina medmänniskor 
(ibid). Eleverna ska utifrån dessa förmågor bli självständiga och klara olika utmaningar som 
dyker upp i vardagen, men även sett till familj och vänners hälsa (Leeming SHS Harmony 
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Excellence, u.å.). Ronto, Ball, Pendergast och Harris (2016b) har i sin studie undersökt ämnet 
Home economics utifrån begreppet food literacy. 
 
Health literacy till food literacy 

Det som genomsyrar all literacy är att det finns tre underdimensioner och det är funktionell 
literacy som är kunskapsförmedling, interaktiv literacy som är att praktisera kunskaper och 
kritisk literacy som är att förstå påverkan av ens handlingar (Smith, 2009). Benn (2014) 
menar när det finns olika aspekter utifrån literacy gör det att man kan utvidga fältet kring 
matutbildning, både utifrån ett kritiskt och ett konstruktivt perspektiv vilket gör att man får en 
annan insikt kring mat och konsumtion. 
 
Health literacy kom in i hälsoundervisningen på 1980-talet för att motverka en ohälsosam 
livsstil bland befolkningen (Smith, 2009). Det som health literacy fokuserar på är att lära ut 
vad som är hälsosam och ohälsosam mat i anknytning till näring. I hem- och 
konsumentkunskapen däremot fokuserar man mer på mat och hälsa. Det som även skiljer 
dessa ämnen åt är att health literacy säger vad som är korrekt och felaktigt, medan i hem- och 
konsumentkunskapen ska eleverna göra egna val utifrån deras kunskaper. Utifrån detta 
utvecklades food literacy (ibid).  
 
Food literacy utvecklades för att unga skulle bli mer medvetna kring sina matval och därmed 
även få nya kunskaper kring mat och hälsa (Ronto et al., 2016a). Utifrån food literacy får man 
en fördjupad förståelse för maten man äter eftersom det relaterar till alla led, från 
informationssökning om mat, till hur man agerar utifrån den (Brooks & Begley, 2014). 
Nanayakkara, Margerison och Worsley (2017) nämner att food literacy kan bidra till ett mer 
kritiskt tänkande kring mat och att eleverna blir mer medvetna om sitt eget välbefinnande, 
men även det som Ronto, Ball, Pendergast och Harris (2017a,b) tar upp att food literacy kan 
påverka hur eleverna ska göra medvetna val långsiktigt. 
 
Vidgen och Gallegos (2014) har i sin empiriska studie kommit fram till en definition av 
begreppet food literacy. Definitionen kom fram genom ett sammanställande av intervjuer och 
enkäter från tillfrågade experter och ungdomar från matrelaterade branscher samt personer 
från livsmedelsbranschen. Utifrån denna empiri kom de fram till följande definition av 
begreppet food literacy: 
 

hat empowers individuals, households, communities or nations to 
protect diet quality through change and strengthen dietary resilience over time. It is composed of a 
collection of inter-related knowledge, skills and behaviours required to plan, manage, select, prepare 

 

 
Ronto et al. (2016a) har i sin studie undersökt food literacy utifrån de tre perspektiven: 
kunskaper, färdigheter samt förmågor och utifrån Vidgen och Gallegos (2014) studie har de 
arbetat fram 22 aspekter (se figur 1). Ronto et al. (2016a) beskriver i sin studie att under 
perspektivet kunskaper finns det nio olika aspekter och de är kopplade till att få olika sorters 
kunskaper om mat och näring. Under perspektivet färdigheter finns det nio olika aspekter och 
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de är kopplade till att få kompetens om praktisk tillämpning till mat. Det sista perspektivet är 
förmågor och där finns fyra aspekter som ska ge en kunskaper om att få en bättre syn på mat 
och hälsa (ibid).  
 

 
Figur 1: Min tolkning av food literacy utifrån Ronto et al:s (2016b) studie. 
 
I Ronto et al:s (2016a,b) studier har både lärare och elever från Australien blivit tillfrågade 
vilka av aspekterna som är mest samt minst relevanta att ta upp i hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen. Eleverna ansåg att bland annat kunskaper om mat och 
näring var mest relevant att ta upp och hur man planerar en budget var minst relevant (Ronto 
et al., 2016a). Lärarna ansåg bland annat att matlagning var det viktigaste, medan införskaffa 
varor från olika källor var minst relevant (Ronto et al., 2016b). Det som hämmade att lärarna 
inte tog upp om alla aspekter inom food literacy var bland annat budgeten (Ronto et al., 
2017a,b).  
 
 
 
 
 
 
 

Food 
literacy 
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4 Metod 
Nedan presenteras hur datainsamling har utförts samt hur intervjuerna transkriberades, 
kodades och analyserades.  
 

4.1 Design och målgrupp 
Denna studie har en kvalitativ ansats och Bryman (2011) beskriver kvalitativ metod som ett 
tillvägagångssätt där forskaren tolkar data och utifrån det byggs en uppfattning och förståelse 
kring materialet. Studien var designad av en tvärsnittsdesign och Bryman (2011) menar att en 
tvärsnittsdesign var när man vid ett tillfälle samlar in material. För att samla in empirin till 
studien gjordes semistrukturerade intervjuer där verksamma, legitimerade och behöriga hem- 
och konsumentkunskapslärare från landsbygden intervjuades.   
 
Här under presenteras vilka urval som gjorts, hur datainsamling och databearbetning har gått 
till samt vilken hänsyn som har gjorts utifrån etiska överväganden i studien. Utifrån studiens 
syfte och frågeställningar transkriberades, kodades och analyserades materialet. 
 

4.1.1 Urval 

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Det innebär att informanter 
väljs utifrån ett bekvämt val, där informanterna var lättillgängliga inom radien för att utföra 
intervjuerna (Bryman, 2011). Inklusionskriterierna vid urvalet av informanter var att lärarna 
skulle vara verksamma, legitimerade och behöriga hem- och konsumentkunskapslärare för 
årskurs 5-9. Anledningen till valet av legitimerade lärare var för att de skulle veta vad som 
stod i kursplanen, men även att de skulle ha en vetenskaplig utbildning i grunden. 
 
Först tillfrågades två lärare om de hade möjlighet att fråga om deras arbetskollegor som var 
hem- och konsumentkunskapslärare på deras skola eller på närliggande skolor runt om i 
kommunen hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Det var fem lärare som tillfrågades av 
de två lärarna och alla ville delta i studien. När informanterna hade godkänt förfrågan, fick de 
antingen ett mejl eller ett telefonsamtal där de blev informerade om de forskningsetiska 
principerna och även studiens syfte. Deltagarna som kontaktades för intervjuerna var 
verksamma, legitimerade och behöriga hem- och konsumentkunskapslärare i årskurs 5-9. 
Precis innan en intervju skulle genomföras, avböjde en informant att delta på grund av 
personliga orsaker och därav kunde endast fyra intervjuer genomföras. För att inte avslöja 
informanternas identitet hade de fått fiktiva namn i studien och även deras skolor hade fått 
fiktiva namn efter olika färger. Nedan redovisas en beskrivning om informanterna och deras 
skolor (se tabell 1). Alla lärarnas skolor låg på landsbygden och därmed blev resultatet inte 
generaliserbart med storstaden, eftersom inga lärare från storstaden blev tillfrågade att delta i 
studien. 
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Tabell 1: Beskrivning om informanter och deras skola 

Namn Skola Skolform och 
elevantal 

Årskurser lärarna 
undervisar inom 

Examensår År i 
yrket 

Kursplan vid 
examen 

Anna Röda 
skolan 

7-9, ca 260 
elever 

7-9 1996 20 år Lpo94 

Berit Gröna 
skolan 

F-9, ca 340 
elever 

5-9 1987 23 år Lgr80 

Carina Gula 
skolan 

F-9, ca 370 
elever 

8-9 1983 35 år Lgr80 

Doris Blåa 
skolan 

7-9, ca 270 
elever 

5-9 1978 40 år Lgr69 

 

4.2 Datainsamling 
I studien genomfördes fyra stycken semistrukturerade intervjuer med verksamma, 
legitimerade och behöriga hem- och konsumentkunskapslärare. Tre av intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplats och en intervju genomfördes i informantens hem. 
Bryman (2011) nämnde att intervjun bör hållas på en lugn plats och där informanten känner 
att hen kunde prata utan att bli störd eller att någon hörde. Intervjuerna tog mellan 25-35 
minuter och materialet transkriberades senast under samma dygn som intervjuerna ägde rum. 
Först gjordes en intervjuguide (se bilaga 1) utifrån två teman: synliga food literacy aspekter i 
undervisningen och inte synliga food literacy aspekter i undervisningen. Frågorna 
formulerades utifrån begreppet food literacy och begreppets aspekter var utgångspunkten i 
frågorna. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) skulle frågorna i intervjuguiden vara 
öppna men det underlättade datainsamlingen om informanterna fick likadana utgångsfrågor 
annars kunde det vara svårt att sammanfatta svaren efteråt.  
 
Innan intervjuerna genomfördes kunde man ställa frågorna till andra personer utanför studien 
för att garantera att frågorna var rätt för studiens syfte (Bryman, 2011). För att säkerställa att 
frågorna fungerade innan intervjuerna genomfördes, fick två ämneslärarstudenter svara på 
frågorna utifrån intervjuguiden för att garantera att de var korrekt ställda för att kunna besvara 
frågeställningarna. Intervjuguiden behövdes inte korrigeras efter dessa två pilotintervjuer då 
de besvarade studiens syfte samt frågeställningar.  
 
I början av varje intervju presenterades studiens syfte och vad materialet skulle användas till, 
dessutom informerades informanterna om de fyra forskningsetiska principerna. Informanterna 
godkände att intervjun spelades in och det gjordes på två enheter, en mobiltelefon och en 
surfplatta. Bryman (2011) menade att då inspelningsenheten kunde gå sönder eller sluta 
fungera behövde man ha en i reserv. Innan intervjuerna började förklarades vad begreppet 
food literacy stod för, var det kom ifrån samt vilka tre perspektiv som stod under det. Detta 
för att informanterna skulle få en bättre översikt av begreppet. 
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4.3 Databearbetning och analys 
När intervjuerna var genomförda, transkriberades de direkt under samma dag som intervjun 
genomfördes. Intervjuerna spelades upp samtidigt som de skrevs ner på datorn och det gjordes 
en mening i taget för att inte missa något relevant. När transkriberingen var klar lyssnades allt 
igenom igen samtidigt som transkriberingen följdes, för att inte utelämna något viktigt, vilket 
gjordes ett flertal gånger. Bryman (2011) menar när man transkriberar intervjuer var det bra 
att lyssna ett flertal gånger på inspelningen, för att inte missa något väsentligt när man 
transkriberade. Slutligen kontrollerades transkriberingen och jämfördes med 
frågeställningarna för att se om frågorna kunde besvaras med hjälp av svaren.  
 
När alla intervjuer var transkriberade påbörjades kodningen av materialet. Denna studie 
använde en riktad innehållsanalys och det innebär enligt Hsieh och Shannon (2005) att först 
markerades det i transkriberingen som var relevant för studien och det som kunde besvara 
frågeställningarna. När materialet som inte var relevant för studien var borta, skulle 
kodningen börja med resterande material. Varje tema som hör ihop markerades med en färg 
och de material som inte hör ihop med det första temat, bildar ett nytt tema (ibid). 
 
Sedan skapades två nya dokument, ett för varje tema och i varje dokument klistrades det in en 
intervjuguide och under varje fråga även informanternas fiktiva namn: Anna, Berit, Carina 
och Doris. Sedan lästes först Annas transkribering och det innehållet som tillhörde tema ett i 
transkriberingen klistrades in under respektive fråga och under Annas namn och det som 
tillhörde tema två klistrades in under de frågorna samt under Annas namn. Denna procedur 
upprepades tre gånger till för att fylla i varje informants svar under respektive tema samt 
fråga.  
 
När kodningen av transkriberingen var klar gjordes även en kodning av de 22 aspekterna i 
food literacy (se bilaga 2). Aspekterna delades in efter område samt tillhörighet och blev totalt 
fem rubriker och dessa fungerade som avskiljare i resultatdelen. Sedan gjordes ytterligare en 
kodning där materialet från intervjuerna lades in under tillhörande rubrik och tema. I tema 1 
blev det totalt fem rubriker och under tema 2 blev det två rubriker (se tabell 2). När kodningen 
var klar syntetiserades materialet, utifrån rubrikerna i resultatdelen. 
 
Tabell 2: Kategorisering av rubriker under teman 

Tema 1: Synliga food literacy aspekter Tema 2: Inte synliga food literacy 
aspekter 

Planera, laga och äta Medvetna val 
Medvetna val Informationskällor 
Kostråd  
Livsmedelssäkerhet  
Informationskällor  
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4.4 Etiska överväganden 
Studien följde de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tog upp och 
det var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 
dessa presenteras här nedanför. Dessa krav presenterades för informanterna både när de 
kontaktades för intervjun och vid intervjutillfället. 
 
Informationskravet 
Informanterna skulle få information om syfte och de skulle även veta att det var frivilligt att 
ställa upp och att de närsomhelst kunde avbryta (Vetenskapsrådet, 2002). De skulle även få 
reda på vilka de olika delarna var i undersökningen (ibid). Informanterna fick information 
både när de kontaktades samt innan intervjuerna började om studiens syfte och varför den 
genomfördes. Informanterna fick även veta att under intervjun hade de rätt att avbryta och 
säga att de inte ville medverka längre. 
 
Samtyckeskravet 
Informanterna skulle själva bestämma hur de ville medverka (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
krav uppfylldes då informanterna hade möjlighet att tacka ja eller nej till intervjun och 
därmed inte delta i studien. Dessutom fick informanterna bestämma plats och tid när 
intervjuerna skulle äga rum.   
 
Konfidentialitetskravet 
Informanterna som var delaktiga i studien skulle veta att deras personuppgifter behandlades 
med största respekt och att de inte lämnades ut så deras anonymitet blev känt 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick både när de kontaktades samt innan intervjuerna 
började, information om att de kommer vara anonyma i denna studie och att deras skola inte 
kommer nämnas vid namn. Informanterna och skolorna har fått fiktiva namn för att inte 
avslöja deras identitet. 
 
Nyttjandekravet 
Informanternas svar får endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informanterna fick både när de kontaktades samt innan intervjuerna började information om 
att deras svar endast kommer användas inom ett vetenskapligt syfte. Dessutom att både 
inspelningen och transkriberingen av intervjun kommer att raderas när studien var godkänd. 

 

5 Resultat 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna och det är indelat under två huvudrubriker: 
synliga food literacy aspekter i undervisningen och inte synliga food literacy aspekter i 
undervisningen. Under huvudrubrikerna finns underrubriken relation till styrdokument. Finns 
även andra underrubriker för att strukturera upp resultatet. 
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5.1 Synliga food literacy aspekter i undervisningen 
Alla lärare tyckte att food literacy var bra och att det mesta stämde överens med hem- och 
konsumentkunskapens syfte. Anna sa att food literacys aspekter stämde till 80-90% med hem- 
och konsumentkunskapen och Berit menade att det var bra grejer att lära sig för resten av 
livet. 
 
5.1.1 Planera, laga och äta 

Alla lärare berättade att planera och laga mat gör de nästan varje gång beroende på om de 
hade ett praktiskt tillfälle eller teori, även undervisning om metoder och redskap tillämpade 
alla lärare då eleverna lagade mat. Anna och Carina berättade att de brukade börja redan i 
årskurs 6 med att lära eleverna metoder och redskap och de brukade även få ett läxförhör på 
dem. De berättade även att metoder och redskap fortsatte sedan i årskurs 8 där det blev en 
repetition.  
 

talar svenska och det började med så att ja man tyckte ja det är svårt att säga, du ska ta en 
kärnhusurtagare! Dom vet inte vad det är, så jag har  

 
Alla lärare berättade att eleverna fick lära sig att följa och anpassa recept. Berit sa att 
framförallt i årskurs 9 fick eleverna välja recept själva och la till och tog bort ingredienser 
samt anpassa receptet till hur många som skulle äta. Carina sa när hon hade skafferirens 
brukade eleverna få välja helt själva vad de ville laga och därmed anpassade de receptet efter 
de ingredienser som fanns tillgängliga. Doris berättade att följa och anpassa recept var viktigt 
då kanske några var för fyra personer, när de egentligen ska laga för två. Hon nämnde att en 
gång skulle eleverna steka sill och i receptet stod det 30 stycken sillfiléer och då fick eleverna 
anpassa receptet till två personer istället för tio.  
 

kan ställa sig i köket och veta vad de sk   

 
Anna berättade att en gång klippte hon sönder ett recept och sedan skulle eleverna lägga 
remsorna i rätt ordning för att få ihop maträtten och det var inte alla som klarade detta. Carina 
berättade att vissa elever inte kunde läsa recepten och de förstod inte vad de skulle göra, 
därför var det viktigt att gå igenom dem noggrant. Hon berättade att ibland brukade hon 
använda flätmetoden1, eftersom eleverna var väldigt osäkra på vad de skulle göra och det 
bidrog till att de fick ett bättre självförtroende vid matlagningen. Doris berättade att många 
elever inte hade mycket självförtroende när de skulle laga mat och därför var det viktigt att 
uppmuntra dem när de väl lyckades i köket, eftersom många av eleverna hade svårt att lyckas 
i andra ämnen.  
 

s) 

                                                 
1 Undervisningsmetod där läraren först demonstrerar det första steget i processen och eleverna gör efter, sedan 

visar läraren andra steget i processen och eleverna gör efter, etc.    
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Alla lärare sa att självförtroendet var viktigt och det var många av eleverna som går hem och 
gör recepten hemma för familjen. Berit berättade att många av eleverna som kommer till hem- 
och konsumentkunskapen inte kunde något om matlagning och även Doris sa att ibland vet 
inte eleverna ens hur de skulle bre en smörgås. Hon berättade även att eleverna var väldigt 
ivriga att ha hem- och konsumentkunskap och de satt utanför dörren och väntade flera minuter 
innan de skulle börja.  
 
Kreativitet 
Alla lärare ville att eleverna skulle vara kreativa och kunna improvisera. Både Berit och Doris 
sa att i årskurs 7 styr de eleverna rätt mycket, men i årskurs 9 fick de vara mycket kreativa 
och planera många av sina måltider. Berit påpekade att eleverna ville att hon skulle styra mer i 
årskurs 7 och 8 för att annars fick de ingen variation i maträtterna. Doris sa att i årskurs 8 fick 
eleverna göra programmet halv åtta hos mig och där fick de vara kreativa och bestämma 
recept efter givna råvaror. Anna sa att det som hindrade att eleverna fick vara kreativa var 
budgeten, men oftast fick de själva välja vilken grönsak de ville ha på tallriken och även 
kryddningen. Carina sa att hon ville att eleverna skulle vara kreativa och det fick de vara när 
de hade praktiskt prov och framförallt vid skafferirens.  
 

 

 
Alla lärare nämnde dessutom att de ville förmedla en positiv attityd till eleverna om mat och 
hälsa och att de försökte tillämpa det varje lektion. Doris betonade att det var mycket viktigt 
att förmedla en positiv attityd och hon blev glad när eleverna visade upp sina tallrikar i 
matsalen där de hade tillämpat tallriksmodellen. Anna sa att äta måste man göra tills man dör 
men även: 
 

är  

 
Måltidssammanhang 
Alla lärare berättade att låta eleverna delta i sociala måltidssammanhang var viktigt när de 
hade lagat mat och detta fick de göra varje lektion, dessutom att de dukade borden. Både Berit 
och Doris berättade att de brukade låta eleverna sitta ner och äta i 15 minuter tillsammans.  
 

ter med ljusen tända 
och oftast går jag runt bland borden och sitter en liten stund vid varje och lyssnar, ja och pratar 
li  

 
Doris berättade att hon inte ville att eleverna skulle ha mobiltelefon eller sin Ipad vid 
matbordet utan hon ville att de skulle kunna sitta och prata i en normal konversation. Hon sa 
även att det var viktigt att kunna stressa ner och känna en gemenskap, då många av eleverna 
inte satt ner med sin familj hemma många minuter och det såg hon i en undersökning för 
några år sedan.   
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och det ä
(Doris) 

 

Carina berättade att alla eleverna inte behövde sitta ner samtidigt och äta, utan det räckte med 
dem som arbetade tillsammans i köket. Hon nämnde även att när de hade gjort någon buffé 
brukade alla sitta ner och äta tillsammans.  
 
Relation till styrdokument 

Alla lärare såg tydligt i styrdokumenten att man skulle undervisa om hur man planerar, lagar 
mat, men även att eleverna skulle lära sig hur de använder olika metoder samt redskap i 
matlagningen. Alla lärare var eniga om att de skulle lära ut hur eleverna kunde välja, följa och 
anpassa recept och dessutom att eleverna skulle delta i sociala måltidssammanhang. Carina sa 
att det var viktigt att eleverna får öva på detta hos oss, då de inte alltid satt ner hemma 
tillsammans. Berit påpekade att det stod tydligt när det kom till måltidsmiljö, men även i del 
ett i läroplanen där det stod om social träning.  
 
När det kom till positiv attityd och hälsa i styrdokumenten, sa Anna att hon kunde se det men 
inte kopplat till hem- och konsumentkunskapstiden. Hon nämnde även att det var 
skrattretande att hem- och konsumentkunskapen var det minsta ämnet i skolan och det 
påpekade även eleverna. Berit, Carina och Doris sa att de kunde se det i styrdokumenten.  
 
Alla lärare kunde se att det stod i styrdokumenten att eleverna skulle få självförtroende vid 
matlagningen och även Berit sa att det var en viktig del av skolan att eleverna fick detta i alla 
ämnena. Dessutom kreativitet och improvisation såg alla i styrdokumenten, men Anna 
påpekade att detta kanske inte var det viktigaste då det fanns en budget att hålla sig till. 
 

5.1.2 Medvetna val 

Alla lärare berättade att hållbar utveckling var viktigt att ta upp och det var en del av ämnet 
hem- och konsumentkunskap. Närproducerat pratade alla lärare en hel del om och det var 
väldigt viktigt för alla eftersom skolorna låg ute på landsbygden och många av eleverna bor 
även där ute, antingen på en bondgård eller granne med en. Anna och Carina berättade när de 
hade miljötema brukade de arbeta efter materialet smart mat, det handlade mycket om 
närproducerat och ekologiskt, att man skulle äta mindre kött och mer vegetabilier. Efter temat 
brukade eleverna få laga en vegetarisk måltid och det brukade vara blandade känslor när de 
inte fick välja kött.  
 

 

 
Anna och Carina berättade även att de brukade prata om de olika säsongerna i Sverige, att 
man inte skulle köpa utländska jordgubbar mitt i vintern eller att man valde bort tomater då de 
inte är i säsong. Anna, Berit och Doris pratade om hur mat producerades, men Anna berättade 
att det var mer fokus på detta förr i tiden, att då undervisade man mer om hur maten blev till 
och det gör man inte på samma sätt längre. Hon menade att det kunde bero på tiden, att de inte 
hann med att undervisa om det på samma sätt längre utan andra saker hade blivit viktigare. 
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Innan visade man hela ledet från tillverkning till hur det hamnade i butik, men även att man 
styckade hela kycklingar och fileade hela fiskar framför eleverna. Anna nämnde även att 
eleverna var mer duktigare innan, eftersom det fanns mer i vårt ämne och de visste vart maten 
kommer ifrån.  
 

 

 
Berit berättade att eleverna brann för kött och växtodling och därför blev det mycket prat om 
hur maten var producerad, eftersom många elever bodde på en liten gård. Hon sa även att 
rapsen som växte utanför skolan på åkrarna, tog bonden hem och pressade på gården och sen 
såldes dessa små flaskor med rapsolja i närbutiken och detta visste många av eleverna. Doris 
berättade att hennes elever fick göra ett arbete om hur mat producerades. Hon berättade att 
först pratade hon om förpackningar och då kom man naturligt in på hur den var producerad 
och därefter vidare genom alla leden.  
 
Djurhållning 
Djurhållningen brukade komma upp när alla lärare pratade om miljö, ekologiskt eller 
vegetariskt. Anna berättade att hon brukade låta eleverna se filmen svenskt kött och där 
pratade de om hur djurhållningen i Sverige skiljde sig från andra EU-länder. Hon betonade att 
slaktmetoder pratade de inte om då några elever var lite kritiska mot invandrare och då kanske 
rasismen ökade på skolan. Carina berättade när hon pratade om djurhållning brukade hon ta 
fram en bild på djurrasen belgien blue och då brukade eleverna bli chockade och även 
antibiotika användningen brukade komma upp i diskussionen.   
 

äter vegetariskt dom tycker ju att det är väldigt, inga djur i burarna, 
(Carina) 

 
Doris berättade att eleverna brukade få göra ett fördjupningsarbete inom djurhållning på 
elevens val, då tiden i hem- och konsumentkunskapen inte räckte till då vi bara har 118 
timmar. 
 
Ekonomi  
Alla lärare berättade att de brukade ta upp och prata lite om budget, men Anna, Berit och 
Carina menade att det gjorde man mer förr i tiden. Anna berättade att hon brukade ta upp och 
prata om utgifter och inkomster, att det skulle vara i balans. Carina sa när hon hade 
ekonomitema, brukade hon ta med eleverna till banken där en bankman pratade med eleverna 
om budget, sparande och lån, men hon brukade inte låta eleverna öva på att göra en budget i 
undervisningen. Doris däremot sa att hon arbetade med detta i årskurs 8, men framförallt i 
årskurs 9, där eleverna fick arbeta med materialet koll på pengarna2. 

 
 

 
                                                 
2 Undervisningsmaterial för åk. 7-9 från konsumentverket 
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Storhandla och småhandla brukade lärarna ta upp, men Anna, Carina och Doris nämnde det 
bara lite i samband med ekonomitemat. Berit däremot sa att hon brukade prata om det rätt 
mycket i samband med miljö och då brukade hon ta upp om stora och små förpackningar, men 
även vad som händer med det som blev över när det står en skylt i butiken ta tre betala för två.  
 
Relation till styrdokument 

Införskaffa mat från olika källor kunde Berit, Carina och Doris se i styrdokumenten och 
Carina tror att det kommer bli viktigare med åren. Berit påpekade att hon framförallt såg det 
utifrån miljöaspekten.  
 
Anna, Berit och Doris sa att de kunde se i styrdokumenten att de skulle lära ut hur mat 
producerades. Anna påpekade att det tar mindre plats idag, än vad det gjorde förr, men många 
av eleverna var väldigt insatta och vet hur kedjan går till från skörd till bord. Berit sa att varje 
lärare får tolka det centrala innehållet hur de vill och hur mycket tid man ville lägga på varje 
del, men hon berättade att det brukade bli naturligt vid livsmedelskunskapen. 
 
Undervisa utifrån hållbar utveckling såg alla lärare i styrdokumenten och de poängterade att 
det var jätteviktigt. Anna sa att detta hade blivit mer tydligt i varje ny läroplan som kom ut 
och även att det stod i läroboken om hållbar utveckling. När det kom till djurhållning i 
förhållande till styrdokumenten var Berit, Carina och Doris tveksamma om det stod. Berit sa 
att det inte står att man skulle prata om djurhållning, men det kom upp automatiskt när man 
pratade om vegetarian och ekologiskt. Detta nämnde även Carina att det inte stod tydligt, men 
det var en viktig sak att ta upp eftersom de bodde i ett jordbrukssamhälle. Anna däremot sa att 
hon kunde se det utifrån miljö, men inte utifrån religion.  
 
Ekonomi 
Undervisa hur man gör en budget och planera för matinköp såg bara Doris tydligt i 
styrdokumenten. Berit berättade att hon inte kunde se bara om budget eller planering av 
matinköp, men hon nämnde att styrdokumenten var skrivet övergripligt och varje lärare fick 
lägga in vad de tyckte var viktigt. Carina sa att hon inte kunde se detta nu men hon trodde att 
det kommer bli viktigare i framtiden, eftersom man inte ville hamna i Lyxfällan3. Anna sa att 
det inte stod men att hon kunde koppla exempelvis att åka och storhandla jämfört med 
småhandla till miljö och då framförallt till transporten. 
 
5.1.3 Kostråd 

Alla lärare berättade när det kom till hälsosamma och ohälsosamma val behandlades detta 
tema varje gång de skulle laga mat utifrån olika råvaror. Både Anna och Carina berättade att 
nyckelhålet var en aspekt som de brukade arbeta med och där kom man in på rött kött och hur 
man bland annat skulle minska på sockret. Anna och Doris nämnde även att de brukade prata 
om livsmedelskunskap och då kommer de in på bland annat spannmålsprodukter, där de 
brukade visa skillnader på fullkorns- och vanliga produkter. Carina berättade att hon brukade 
demonstrera för eleverna när de bakade och då lade hon till grahamsmjöl i brödet och pratade 

                                                 
3 TV-program om pengar 
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om varför detta blev mer nyttigt. Berit poängterade att hela ämnet handlar om att göra kloka 
val och därför måste eleverna få träna på detta under lektionerna. Hon berättade även att hon 
inte har något fokus på förbud mot någon mat, som exempelvis snabbmat, utan hon ville att 
eleverna skulle lära sig varför man kunde äta det ibland, men inte sju dagar i veckan och vad 
som händer om man gör det.  
 

Tallriksmodellen 
Lärarna berättade att tallriksmodellen applicerade de nästan varje gång de skulle laga mat och 
den var en viktig del i undervisningen.  
 

na) 

 
Anna sa att hon brukade låta eleverna i årskurs 6 rita upp en tallriksmodell på papper för att 
de skulle lära sig hur stora de olika delarna är. Sedan när de kom i årskurs 8 lägger hon till hur 
tallriksmodellen skulle se ut när man idrottar eller bara sitter stilla en hel dag. Carina och 
Doris berättade när de använde tallriksmodellen i undervisningen behövde de inte påpeka hela 
tiden att eleverna måste ha grönsaker på tallriken utan det kom naturligt att eleverna lade till 
det av sig själv. Doris berättade med att det var viktigt att eleverna fick lära sig hur stora 
portionerna var eftersom ibland kunde man inte gå efter receptets mängd utan man behövde 
kanske halvera det för att inte göra för mycket mat.  
 

an ska göra gröt eller ris, om det är 
för tio portioner eller en portion och pratar om så, det ingår ju liksom i 
(Doris) 

 
Näringsberäkning i appar tar Berit och Carina avstånd från, utan de ville visa och prata om det 
istället för eleverna.  
 
Relation till styrdokument 

Alla lärare kunde se i styrdokumenten att man skulle undervisa om hälsosamma och 
ohälsosamma val. Anna sa att det kom in i näringsläran när de pratade om kolhydrater, fett 
och protein och Doris menade att det var självklart att detta stod med. Berit berättade att det 
var viktigt att visa eleverna vad som saknades på hens tallrik och hur de kunde ha gjort det 
bättre, istället för att säga hur många kilojoule det fanns i varje livsmedel. Dessutom 
portionsstorlekar för olika livsmedel samt näringsrekommendationer såg alla lärare i 
styrdokumenten, både att man skulle undervisa om det och låta eleverna tillämpa det i 
praktiken. 
 

5.1.4 Livsmedelssäkerhet 

Alla lärare var samstämmiga när det kom till hygien och säkerhet. Att detta var mycket viktigt 
att ta upp i början när eleverna kom första gången in i hem- och konsumentkunskapssalen och 
alla hade liknande hygienregler som exempelvis: sätta upp håret, tvätta händerna, inga 
ytterkläder på inne och förkläde på. 
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Anna berättade att eleverna fick i årskurs 6 läxa på olika hygien- och säkerhetssaker som de 
sedan fick förhör på. Carina nämnde att hon brukade ta upp om hygien och säkerhet lite extra 
när de skulle tillaga kyckling dessutom att hon brukade kolla av när eleverna hade praktiskt 
prov, om de hade tvättat händerna och satt på förkläde, annars blev det en bock i protokollet. 
Doris betonade att det var viktigt att ta upp hygien och säkerhetsregler vid varje terminsstart 
för att kolla av så eleverna inte hade glömt vad som gällde. Hon gick även igenom vad som 
händer vid brand om de måste utrymma lokalen eller om någon skär sig eller får något i ögat. 
Här brukade hon berätta några exempel för att vara nära elevernas livsvärld, men även att det 
blev mer verklighetstroget.   
 

 

 
Förvaring 
Alla lärare tar upp att de undervisade om förvaring av mat samtidigt som de pratade om 
hygienen. Alla lärare började med att ta upp detta när eleverna kom första gången till hem- 
och konsumentkunskapen. Anna brukade ge eleverna i årskurs 6 bilder på 40 olika livsmedel 
och sedan en bild på ett kylskåp, frysskåp, sval och speceriskåp, där eleverna skulle placera 
råvarorna på rätt bild. Sedan i årskurs 8, tog de upp om förvaring igen och då brukade det vara 
i samband när de pratade om bakterietillväxt och hygien. Berit berättade att eleverna tyckte 
det var intressant med förvaring och de brukade påpeka att det stod en viss temperatur på 
kylskåpet i klassrummet och det ledde till mer frågor om temperaturer i kylskåp samt 
frysskåp.  
 
Alla lärare brukade ta fram alla råvaror ur kylskåpet när de skulle ha lektion och Berit nämnde 
att det inte går att ha 24 stycken elever springandes i kylskåpet för att det blir för rörigt när det 
var en stor grupp.  
 

 ställer undan också så det blir ju de 
på grund av tids   

 
Både Anna, Berit och Doris delade upp eller mätte upp exempelvis kött till de olika grupperna 
i köken för att både spara tid och rum om de hade många elever i gruppen samtidigt. Anna 
och Doris låter eleverna sätta tillbaka råvarorna på rätt plats när de var klara.  
 
Relation till styrdokument 

Alla lärare tyckte att hygienen stod mycket tydligt i styrdokumenten utifrån att eleverna skulle 
kunna rengöra hemmet, men att säkerheten såg dem inte lika tydligt. Doris sa att hon tar upp 
om båda aspekterna vid varje terminsstart för att eleverna skulle få en repetition och Anna 
berättade när eleverna städade köken varje termin kom en repetition på hygien och säkerhet. 
Hon nämnde även när eleverna frågade varför de skulle städa sa hon att en dag kunde 
livsmedelsinspektören stå i dörren och om det inte var bra då stängdes lokalen. Även 
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förvaring av mat tyckte alla lärare att det stod i styrdokumenten att man skulle lära ut till 
eleverna. 
 

5.1.5 Informationskällor 

Anna och Carina berättade att de informationskällor som eleverna fick kolla på var framförallt 
livsmedelsverkets kostråd, för att de skulle lära sig om en hälsosammare livsstil. Carina 
berättade även att det var viktigt att eleverna fick kolla på konsumentverkets hemsida för att 
få en inblick. Berit berättade framförallt när årskurs 6 håller på med temat om reklam och 
konsumentinformation, fick de veta mer om var man kunde hitta information. Hon nämnde 
även att det var viktigt att kolla upp var informationen kom ifrån och vem som hade sagt vad, 
när det kom till att granska information.  
 
Källkritik 
Carina sa att källkritik gick hon igenom och då brukade hon låta eleverna göra en egen 
vaniljsås och sedan köpte hon en vaniljsås som var helt färdig och en som var gjord av pulver 
som eleverna fick vispa upp. Sedan låter hon eleverna jämföra dessa tre vaniljsåser med 
varandra, men även att hon låter eleverna diskutera och jämföra hur vaniljsåsen såg ut på 
förpackningen och i verkligheten, där kom de också in på vad som stod på 
innehållsförteckningen.  
 
Relation styrdokument 

Alla lärare tyckte att de kunde se att man skulle undervisa om hur man kunde söka 
information kopplat till hem- och konsumentkunskapen. Berit berättade att hon främst kunde 
se det i relation till skillnaden mellan reklam och konsumentinformation och Carina kunde se 
det i relation till årskurs 9:s kursplan. Källkritik däremot kunde endast Carina se i 
styrdokumenten.   
 

5.2 Inte synliga food literacy aspekter i undervisningen 

5.2.1 Medvetna val 

Var man köper mat 

Alla lärare sa att de inte undervisade om var man köpte mat. Berit berättade att när det inte 
fanns någon butik i närheten, fanns det ingen möjlighet att gå dit med eleverna för att kolla 
hur det går till. 
 

r den  

 
Berit sa även om eleverna skulle göra någon typ av marknadsundersökning fick det bli i läxa. 
Anna berättade att de låter eleverna gå och handla livsmedlen till lektionen i en närliggande 
butik, men mer än så pratade de inte om det. Carina tog upp att hon inte pratade om hur man 
köpte mat i butiken, utan det som hon pratade om var hur man handlade andra varor via 
internet, utifrån temat konsumentkunskap. Hon sa att eleverna var medvetna om hur man 
gjorde när man handlade via internet, för hon tog upp ett exempel om att handla från USA och 
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då visste någon elev vad man behövde ha koll på när man skulle handla från ett annat land. 
Doris sa att hon inte undervisade om detta.  
 

 jag inte säg att jag har gjort. Det var en liten 
 

 
Doris nämnde även att ibland tog någon elev upp det och då pratade man vidare om det, men 
inte att hon började prata om det. 
 
Införskaffar mat från olika källor 

Anna berättade att hon inte undervisade om hur man införskaffar mat från olika källor, om det 
nu menas med hur man handlade på internet eller i butik. Hon sa även att gårdsbutik pratade 
de inte heller om utan det fick eleverna själva ta reda på om de var nyfikna. Hon nämnde att 
det inte fanns hur mycket tid som helst och därför ville hon fokusera på andra saker istället. 
 
Hur mat produceras    

Carina sa att hon inte undervisade om hur mat producerades, utan det gjorde hon mer förr i 
tiden och hon sa att hon kunde se skillnaden eftersom hon har varit ute i yrket så pass länge. 
 

lite nu. Det är så mycket annat som jag känner är nästan kanske viktigare  

 
Relation till styrdokument 

Undervisa var man köpte mat sa Berit och Doris att detta inte stod att man måste göra utifrån 
läroplanen. Carina såg det bara utifrån konsumentkunskapen och inte hur man köpte mat. 
Anna sa att hon kunde se det och då framförallt att eleverna skulle välja varor och motivera 
utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Hon nämnde även när eleverna gick och handlade fick de 
göra olika val beroende på vad som stod på inköpslistan och vad som fanns i affären. 
Införskaffa mat från olika källor sa Anna att hon inte kunde se i styrdokumenten. När det kom 
till hur mat producerades kunde inte Carina se i styrdokumenten.  
 

kan jag inte säga  

 
5.2.2 Informationskällor 

Kritisk granskar information 

Anna, Berit och Doris berättade att källkritik tog de inte upp i klassrummet. 
 

e, haha, det gör vi inte, för SO-ämnena arbetar med det rätt 
a) 

 
Även Berit och Doris sa att källkritik var viktigt men de pratade inte mycket om det i 
undervisningen, då framförallt SO och svenskan tog upp det. Anna påpekade att det gjorde 
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eleverna mycket i dessa två ämnen och därför kunde de istället lägga mer tid på annat. Anna 
och Doris berättade även att de var mycket traditionella och de framförallt föredrog att slå i 
böcker, men de var inte helt främmande för internet då eleverna ibland fick ta med sig Ipaden 
till lektionen för att söka information. 
 
Relation till styrdokument 

Undervisa om källkritik såg Anna och Berit lite suddigt mellan raderna. Anna sa att det kom 
mer och mer i alla ämnen, men SO och svenskan tog upp det mest. Hon påpekade att det 
kunde vara en liten nackdel att man inte var mer på tårna när det gällde källkritik. Hon 
nämnde även att lite källkritik pratade de om utifrån hälsa i media eller om olika dieter, att 
man inte skulle köpa det rakt av utan man skulle ta reda på källan till nyheten. Doris däremot 
sa att hon inte kunde se detta i styrdokumenten. 
 

6 Diskussion 
Diskussionen är uppdelat i två avsnitt. Metoddiskussionen tar upp studiens styrkor och 
svagheter. I resultatdiskussionen lyfts det mest intressanta från resultatet fram i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar.  
 

6.1 Metoddiskussion  
Syftet med studien är att utforska hur food literacys aspekter syns i hem- och 
konsumentkunskapslärarens undervisning samt undersöka lärarens förhållningssätt till dem 
och därför enligt Bryman (2011) är en kvalitativ metod effektiv, då man får bra och utförande 
svar och dessutom att informanterna kan formulera sig bättre när intervjuerna inte är för 
strukturerad. Att genomföra en kvalitativ metod ansågs som det bästa alternativet då studien 
ville ta reda på lärarnas förhållningssätt till food literacys aspekter och utifrån metoden kunde 
de säga vad de tyckte och tänkte.    
 
I studien valdes semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Det underlättade att 
skriva intervjuguiden då food literacy hade redan 22 aspekter som uppsatsförfattaren kunde 
utgå ifrån vid konstruktionen. Både Bryman (2011) samt Christoffersen och Johannessen 
(2015) menar att genom semistrukturerade intervjuer har man några utgångspunkter som man 
utgår ifrån och detta ger informanterna lite mer frihet att svara vad och hur de känner, men 
även att följdfrågor kan läggas till. Anledningen till varför semistrukturerade intervjuer valdes 
i studien var för att få ett stöd att utgå ifrån vid intervjuerna, då det inte finns någon erfarenhet 
hos intervjuaren. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att i en ostrukturerad intervju 
är det mer öppna frågor och det finns ingen ordningsföljd för frågorna, medan i en 
strukturerad intervju är frågorna redan bestämda. I denna studie passar en semistrukturerad 
intervju bäst in, då strukturerad blir för bestämd och ostrukturerad blir för otydligt. 
 
Bekvämlighetsurvalet valdes på grund av bland annat tidsbristen för utförandet av denna 
studie. Det fanns inte någon tid att gå ut och leta efter informanter, eftersom intervjuerna 
behövde utföras i ett tidigt stadie. När det kom till hur många informanter som skulle 
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kontaktas, valdes att ta kontakt med fem hem- och konsumentkunskapslärare. Att bara fem 
stycken lärare valdes att ta kontakt med beror på tidsbristen för uppsatsförfattaren men även 
perioden för när intervjuerna skulle utföras, eftersom det kan vara svårt att få tid med 
intervjuerna då lärarna har en hektisk period i skolan. Att hitta informanter till studien 
underlättade då uppsatsskrivaren kände två lärare som kunde fråga deras kollegor om de ville 
ställa upp på en intervju. Efter att fyra intervjuer hade genomförts ansågs det att studien hade 
fått en teoretisk mättnad och att söka upp ytterligare en informant, när den femte avböjde, inte 
skulle bidra med något nytt till studien. Dessutom menar Bryman (2011) att en aspekt man 
ska beakta är att det kan ta lång tid att transkribera intervjuerna, upp till fem-sex timmar eller 
längre om man är ovan. Detta stämde överens med uppsatsförfattarens transkriberingslängd 
då alla transkriberingar tog mellan 4-6 timmar vardera. Dessutom kunde inte hastigheten 
sänkas på det inspelade materialet och det försvårade transkriberingen då uppsatsförfattaren 
var tvungen att lyssna på en mening i taget flera gånger för att transkribera rätt. Alla 
informanternas skolor ligger på landsbygden och därför blir resultatet inte generaliserbart med 
lärare som kommer från storstaden. Bryman (2011) menar att generalisering är en problematik 
med kvalitativa forskningsresultat, då urvalet av informanter är litet och därför kan inte 
resultatet generaliseras på andra miljöer där lärare inte har blivit tillfrågade.     
 
En av studiens styrkor var att begreppet food literacy har används som ett ramverk både när 
intervjuguiden gjordes och vid kodningen av materialet. Dessutom att det fanns från början 
två teman vid konstruktionen av intervjuguiden underlättade vid kodningen av materialet. Vid 
kodningen av materialet användes en riktad kvalitativ innehållsanalys och enligt Hsieh och 
Shannon (2005) är detta ett tillvägagångssätt som gör att med hjälp av ett begrepp kan man 
lättare hitta olika kodningskategorier. I studien användes begreppet food literacy vid kodning 
och analys av materialet. Dessutom vid kodningen av food literacys 22 aspekter hittades fem 
rubriker som även fungerade som resultatavskiljare. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Synliga food literacy aspekter i undervisningen 

Planera, laga och äta 

Alla informanterna ansåg att det var viktigt att eleverna fick delta i sociala måltidsammanhang 
när de skulle äta och detta poängterade även lärarna i Höijer et al:s (2011) studie då de ansåg 
att det är viktigt att eleverna får öva på detta i hem- och konsumentkunskapen. Båda 
informanterna Berit och Doris sa att det är viktigt att eleverna sitter minst 15 minuter och äter 
tillsammans i hem- och konsumentkunskapen, eftersom Doris betonade att i en undersökning 
för några år sedan kom de fram att en familj sitter tillsammans och äter i cirka sju minuter per 
dag. Att eleverna inte sitter och äter tillsammans med sin familj påtalade både lärarna i Höijer 
et al:s (2011) studie och Slater (2017) betonade att eleverna hellre föredrog annat sällskap än 
sin familj. Dessutom sa lärarna i Höijer et al:s (2011) studie att då eleverna inte sitter 
tillsammans och äter med sin familj, blir det istället att de sitter framför TV:n eller datorn. 
Detta kom även fram i Slaters (2013) studie där en lärare berättade att en elev inte viste hur 
man skulle äta om det inte var framför TV:n. Informanten Doris betonade att eleverna ska 
kunna sitta och äta utan sin mobiltelefon i hem- och konsumentkunskapsalen, eftersom de 
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behöver kunna stressa ner och prata i en normal konversation. Dessutom står det i 
kommentarmaterielat (Skolverket, 2011) för hem- och konsumentkunskap att gemenskapen 
kring måltiden är viktig då eleverna ska utifrån måltiden binda relationer och få en 
samhörighet under lektionens olika moment, exempelvis från matlagningen eller vid måltiden 
runt bordet. Detta ansåg informanten Carina att det är bra att de låter eleverna öva på att delta 
i sociala måltidsammanhang då många av eleverna inte gör det hemma.   
 
Medvetna val 

Hållbar utveckling var något som alla informanter undervisade om och de sa att det är en 
viktig aspekt inom hem- och konsumentkunskapen. Gisslevik, Wernersson och Larsson 
(2017) menar att hem- och konsumentkunskap bygger på att eleverna ska göra medvetna val 
till mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Detta skiljer sig från vad lärarna från 
Australien i Ronto et al:s (2016b) studie sa om hållbar utveckling. De menar att det är något 
som de inte prioriterar i undervisningen, eftersom det finns andra aspekter som var mer 
viktigare som exempelvis matlagning (ibid). Alla informanterna ansåg också att matlagning 
var en viktig aspekt i undervisningen, men de kunde kombinera dessa två aspekter under 
lektionen så eleverna fick båda delarna. Däremot lärarna från Australien i Ronto et al:s 
(2017a) studie påpekade även att en annan faktor till att de inte undervisar om hållbar 
utveckling var att de inte hade någon budget för att anordna några köksträdgårdar, eftersom då 
kunde de inte visa någon praktisk tillämpning som exempelvis matens ursprung eller hur de 
skulle odla hållbart. Informanten Berit påtalar att då deras elever kommer från ett 
jordbrukssamhälle får eleverna den praktiska tillämpningen om matens ursprung när de ser 
den färdiga produkten i den närliggande butiken som kommer från lantgårdarna bredvid 
skolan. Informanterna sa även att hållbar utveckling måste genomsyra hela hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen och dessutom att det är en tydlig koppling till hållbar 
utveckling i kursplanen (Skolverket, 2016) för hem- och konsumentkunskap. Det står tydligt 
att kursplanen har fokus på hållbar utveckling och att eleverna ska göra medvetna val för att 
leva i ett hållbart samhälle (Skolverket, 2016). Även i Nanayakkara et al:s (2017) studie 
nämner de att låta eleverna få ett kritiskt tänkande kring hållbar utveckling är viktigt för att de 
ska kunna ta medvetna beslut om omvärlden.  
 
Djurhållning  
Djurhållning var något som alla informanter tog upp när de hade miljötema och Carina sa att 
detta är något som eleverna tycker är viktigt och de är rätt insatta i ämnet. Många av eleverna 
bor ute på landet och även skolorna som informanterna arbetar på ligger ute på landsbygden. 
Däremot lärarna från Australien i Ronto et al:s (2016b) studie sa att djurhållning är något som 
de inte tar upp i undervisningen. De menar att budgeten är en faktor till att de inte undervisar 
om denna aspekt eftersom de inte kan göra någon praktisk tillämpning som exempelvis 
studiebesök (Ronto et al., 2017a,b). Däremot informanterna Anna och Carina brukar istället 
visa en film eller ta fram bilder på datorn för att göra det närmre elevernas livsvärld och 
därmed får eleverna en annan bild av djurhållning än om informanterna bara står och pratar 
om det. Dessutom anser eleverna från Australien i Ronto et al:s (2016a) studie att djurhållning 
är en viktig aspekt att ta upp i undervisningen då de ville veta hur djuren har behandlats under 
processen från uppväxt till slakt. Dessutom vill eleverna veta vad djuren hade ätit under sin 
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uppväxt, om de hade tillsatt hormoner i fodret exempelvis (ibid). Detta kunde informanterna 
relatera till då många av deras elever brinner för djur- och växtodling, eftersom många av dem 
bor på en liten gård med uppfödning. Informanten Berit sa att detta är något som ligger henne 
varmt om hjärtat. Däremot när det kom till styrdokumenten sa alla informanterna att de är 
tveksamma till om det står om djurhållning. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) för 
hem- och konsumentkunskap står det under miljötemat, att då olika varor är producerade 
under olika förhållanden i världen, ska eleverna göra ett medvetet val och reflektera utifrån 
sina handlingar.   
 
Eleverna från Australien i Ronto et al:s (2016a) studie sa även att när de hör ordet 
djurhållning brukar de förknippa det med vegetarian. Det påtalade även informanten Berit att 
djurhållning brukade komma upp i samband när de pratade om att vara vegetarian. 
Informanterna Anna och Carina berättade att de brukar ha ett vegetariskt tema som eleverna 
hade blandade känslor kring, då de hade svårt att avstå från kött. Detta kunde man även se i 
Bohms (2016) studie att eleverna hade en stark relation till kött och det ville de inte avstå 
ifrån. Både Bohm (2016) och Rendahl (2018) påpekar att kött är som en statusmarkör, men 
när man åt protein från kött var det förknippat med manlighet. 
 
Livsmedelssäkerhet 

Hygien och säkerhet var viktigt för alla informanter och första gången eleverna hade lektion i 
hem och konsumentkunskap fick de veta de grundläggande reglerna, som exempelvis tvätta 
händerna, sätta upp håret och förkläde på. Detta betonade även Jonsson et al. (2014) att dessa 
grundläggande hygienregler gör att spridningen av bakterier minimeras. Däremot påtalade 
några lärare i Lange, Göranzon och Marklinders (2014) studie att när läraren har mindre än tio 
års erfarenhet undervisar de i lägre utsträckning om hygien och säkerhetsaspekter. 
Informanterna har i denna studie mellan 20-40 års erfarenhet i yrket och de ansåg att hygien 
och säkerhetsaspekter är viktigt att ta upp varje gång eleverna skulle laga mat. Detta 
överensstämmer med några av lärarna i Lange, Göranzon och Marklinders (2014) studie, att 
om läraren har mer än tio års erfarenhet undervisar de i högre utsträckning om exempelvis hur 
kallt det måste vara i kylskåpet eller riskerna med köttfärs och kyckling. Informanten Berit 
poängterade att hygienen är en viktig faktor som ingår i allt. Även lärarna i Lange et al:s 
(2017) studie ansåg att de tyckte att det är grundläggande att lära eleverna om matsäkerhet, 
särskilt när det kommer till kyckling som är en råvara där fel hantering kan bli farligt. 
Informanten Carina sa när de gör någon maträtt med kyckling gick de igenom extra noggrant 
om hygien och säkerhet kring knivar och skärbrädor, men även korskontaminering.  
 
Då det kom till hygien och säkerhet i styrdokumenten sa informanterna att de kan se tydligt 
hygienaspekten, men säkerhet såg de inte lika tydligt. Däremot står det i kommentarmaterialet 
(Skolverket, 2011) för hem- och konsumentkunskap att när det kommer till teknisk utrustning 
och redskap ska eleverna få kunskap om dessa för att det underlättar i matlagningen. 
Dessutom att det ger eleverna möjlighet att ta rätt redskap vid de olika momenten i 
matlagningen (ibid). 
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Förvaring 
Innan lektionen började placerade alla informanter ut råvarorna på en rullvagn och dessutom 
mätte Anna, Berit och Doris upp ingredienserna för eleverna, för att spara tid och för att det 
inte skulle bli för mycket spring i kylskåpet. Detta kunde man även se i både Höijer et al:s 
(2011) och Lange et al:s (2017) studie att deras lärare brukade göra på samma sätt för att 
spara tid. Däremot fick några av eleverna själva ställa tillbaka råvarorna efter avslutad 
matlagning (ibid). Detta stämde inte överens med informanterna Berit och Carina, eftersom de 
ansåg att det inte fanns någon tid för eleverna att göra det, men även Berit sa att hon gjorde 
det själv av praktiska skäl för att hon hade en stor elevgrupp. I Lindbloms (2016) studie kom 
det fram att tiden är en faktor som lärarna ser som deras största hot och därför är det viktigt att 
planera lektionen för att hinna med det väsentliga. Detta påpekade även informanterna Anna 
och Doris att det är tråkigt att hem- och konsumentkunskap är det minsta ämnet eftersom det 
finns mycket som ska hinnas med innan eleverna slutar i årskurs 9.  
 

6.2.2 Inte synliga food literacy aspekter i undervisningen 

Medvetna val 

Var man köper mat 
Alla informanter sa att de inte undervisar om var man köper mat och detta påtalade även 
lärarna från Australien i Ronto et al:s (2016b) studie att detta var ingen aspekt som de tyckte 
var viktigt att undervisa om, då det fanns andra saker som var mer betydelsefulla som 
exempelvis matlagning. Däremot i Vidgen och Gallegos (2014) studie tar de upp att det är 
viktigt att veta var man kan köpa mat eftersom det blir lättare att hitta mer hälsosam mat och 
undvika mat som är ohälsosam. Dessutom att man får en medvetenhet kring olika märkningar 
som finns på livsmedlen och kan därmed göra ett medvetet val i de olika situationerna (ibid). 
Detta säger emot vad informanten Doris sa, hon berättade att undervisa om var man köper mat 
är inget som hon lägger fokus på i undervisningen. Däremot i Rendahls (2018) studie betonas 
det att hem- och konsumentkunskap är en viktig källa för att eleverna ska få kunskaper om 
hur de ska veta och tänka kring de olika livsmedlen och var man kan hitta dem. I Vidgen och 
Gallegos (2014) studie påtalar de även att denna kunskap är en viktig del i hur eleverna ska 
kunna tillaga hälsosam mat, men även att denna aspekt är viktig inom food literacy. 
Informanten Berit sa att då butiken ligger för långt borta, ansåg hon inte att det var relevant att 
ta upp denna aspekt då det inte kunde bli någon praktisk tillämpning.  
 
En annan faktor som kan påverka att lärare inte undervisar om var man köper mat är att det 
finns många olika affärer som har olika utbud både på mat och livsmedelsförpackningar 
(Granberg, 2018). Då hem- och konsumentkunskapen köper hem förpackningar som inte finns 
i vanliga livsmedelsaffärer påverkar det eleven genom att de inte kan förknippa eller koppla 
ihop förpackningarna med dem som finns i butiken (ibid). Informanten Anna sa däremot att 
hon låter eleverna gå till närmsta livsmedelsbutik och köpa råvaror till lektionen. Hon menar 
att då gör eleverna olika val i affären samtidigt som de vet var man köper mat, men det blir 
ingen mer ingående undervisning om det.  
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En annan orsak till att denna aspekt blir bortprioriterad är att bara informanten Anna kan se 
den i styrdokumenten och att hon ser det i relation till att välja varor och motivera utifrån 
hälsa, ekonomi och miljö. Berit och Doris kan inte se att man måste undervisa om var man 
köper mat, trots att kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) tar upp det att eleverna ska få 
lärdom kring konsumtionens villkor och där bli informerade om hur utbudet ser ut på internet 
samt i butiker. Dessutom att hem- och konsumentkunskapen ska ge eleverna verktyg till att 
göra medvetna val utifrån olika situationer (ibid). 
 
Informationskällor 

Källkritik 
Informanterna Anna, Berit och Doris undervisar inte om källkritik utan det gör endast Carina. 
I styrdokumenten ser Anna och Berit bara lite suddigt mellan raderna att man ska ta upp om 
källkritik i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. De anser att då ämnena SO och 
svenska tar upp detta, kan de undervisa om mer ämnesrelaterade saker istället. Doris däremot 
ser källkritik inte alls i relation till styrdokumenten. I styrdokumentens (Skolverket, 2016 s.9) 
allmänna del under rubriken skolans uppdrag står det att eleverna ska utveckla kunskaper till 
att kunna granska information på ett kritiskt sätt och dessutom lära sig olika metoder och 
verktyg för att lättare kunna vägleda sig genom informationsflödet. Detta är ett uppdrag som 
alla lärare ska genomföra i undervisningen oavsett ämne (ibid). Dessutom att det står i 
kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) för hem- och konsumentkunskap att eleverna ska 
lära sig om källorna kan vara trovärdiga och hur eleverna ska kunna söka information på ett 
säkert sätt. Däremot informanten Anna påpekar att det är en nackdel att de inte är mer på tårna 
när det gäller källkritik då det finns många saker som kommer upp i media om olika dieter 
eller liknande.  
 

7 Slutsats och implikationer 
Studien har tagit reda på hur lärarnas förhållningssätt är gentemot food literacys aspekter och 
hur de ser på food literacys aspekter i relation till styrdokumenten. Det fanns både faktorer 
som gynnade och hämmade lärares förhållningssätt kring food literacys aspekter och en av de 
hämmande faktorerna var timplanen. Lärarna tyckte att flera av food literacys aspekter var bra 
i förhållandet till ämnet hem- och konsumentkunskap och de flesta av aspekterna stämde 
överens med ämnets syfte. Lärarna sa att de inte undervisar om aspekten var man köper mat 
och de såg inte denna aspekt heller i relation till styrdokumenten. Dessutom nämnde någon 
lärare att de ville lägga tiden på mer relevanta saker eftersom det inte finns så mycket 
undervisningstimmar inom hem- och konsumentkunskapen. Några lärare nämnde även att 
aspekten källkritik berör andra ämnen mer och därför kan de prioritera andra saker istället 
som är mer relevanta. 
 
Alla lärare ansåg att food literacy var ett bra begrepp och att det stämmer till 80-90% med 
hem- och konsumentkunskapen och dessutom att aspekterna består av kunskaper, färdigheter 
och förmågor som eleverna behöver lära sig för resten av sitt liv. Då timplanen är en 
hämmande faktor som påverkar hem- och konsumentkunskapens innehåll, hade food literacys 
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aspekter gynnats av mer undervisningstimmar för att kunna implementeras som verktyg i 
hem- och konsumentkunskapsundervisningen.  
 

8 Vidare forskning 
En kvalitativ studie med eleverna där man får veta deras förhållningssätt kring food literacys 
aspekter och sedan jämföra det med lärarnas resultat är ett framtida område som skulle vara 
intressant att studera. Där kan man se om det finns några likheter och skillnader kring deras 
förhållningssätt kring food literacy begreppet. Det skulle bli en vägledning i vad lärarna 
undervisar om och vad eleverna tycker är viktigt att ta upp i undervisningen.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide        Bilaga 1 
 
Går det bra att intervjun spelas in? 
Etik 
Informationskravet - Frivilligt att ställa upp, avbryta, studiens syfte 
Samtycke - Hur de vill medverka, om de vill medverka (Har redan svarat, Ja/Nej) 
Konfidentialitet - Anonymitet= informant, skola.  
Nyttjande - Svaren endast användas inom forskningssyfte. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att utforska hur food literacys aspekter syns i hem- och 
konsumentkunskapslärarens undervisning samt undersöka lärarens förhållningssätt till dem. 
  
Frågor av allmän karaktär 
Berätta lite om dig själv (Namn, Ålder/År i yrket, Skolform (4-6, 7-9), Kön, Behörig) 
 
Food literacy  Frågor? 
FL= innefattar alla kompetensområden som krävs för att kunna göra välinformerade val av 
mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.  
 
Tema kunskap/färdigheter 
1. Undervisar du om hygien och säkerhet? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter/perspektiv 
Hur mycket vikt lägger du vid det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
2. Undervisar du om hälsosamma och ohälsosamma val? (Ostbågar, vitt - mörkt mjöl) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
3a. Undervisar du om var man kan söka information kopplat till HKK och hälsa? 
(Livsmedelsverket) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
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På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
3b. Undervisar du om hur man kritiskt granska information? (Källkritisk, livsmedel, 
kost/hälsa) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
4. Undervisar du om portionsstorlekar för olika livsmedel? (Tallriksmodellen, 
basmatspyramiden, matcirkeln, godis - lördagar) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
5a. Undervisar du om näringsrekommendationer? (typ kostråd, flytande fett före fast) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
5b. Undervisar du om hur man tillämpar näringsrekommendationer i matlagning? 
(tallriksmodellen i praktiken, välja flytande före fast fett) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
6a. Undervisar du om var man köper mat? (Butik och nätet, planera/spontanhandla) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
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Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
Om nej: varför inte? 
 
6b. Undervisar du om hur man införskaffa mat från olika källor (direkt från 
bonden/supermarket) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
7. Undervisar du om hållbar utveckling i relation till hälsa? (närproducerat, koldioxid) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
8. Undervisar du om hur mat produceras? (Livsmedelskunskap, mjölk blir ost) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 

 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
Tema färdigheter/kunskap 
10. Undervisar du om hur man planerar och lagar mat? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
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Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
11. Undervisar du om hur man använder metoder och redskap? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
12. Undervisar du om hur man förvarar mat? (I kylskåpet - ska stå, vad i skafferi etc.) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
13. Undervisar du om hur man väljer, följer och anpassa recept? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
14a. Undervisar du om hur man gör en budget? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
14b. Undervisar du om hur man planerar för att ha tid med matinköp? 
(Småhandla/storhandla) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
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Tema förmågor 
15. Försöker du genom din undervisning förmedla en positiv attityd till mat och hälsa? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
16. Syftar din undervisning till att eleverna får självförtroende vid matlagning? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
17. Syftar din undervisning till att eleverna utvecklar sin kreativitet och improvisation? 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
18. Får eleverna öva och delta i sociala måltidssammanhang i din undervisning? 
(bordsskick, äta tillsammans, duka, matens sociala gemenskap) 
Om nej: varför inte? 
Om ja: 
På vilket sätt? Ge exempel 
Vilka aspekter 
Hur mycket vikt lägger du på det 
Vilken relation till styrdokumentet anser du att aspekten har? 
 
Visa bild på food literacy 
19. Vad tycker ni om dessa olika perspektiv? 
Resonera och reflektera kring dem? 
Borde ta mer hänsyn till någon/några? 
Vill ni undervisa om något mer i er undervisning? 
Självkritiska? 
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Food literacy

Något du/ni vill lägga till?

Food 
literacy
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Kodning av food literacy aspekter   Bilaga 2 

 

Planera, laga och äta 
Planera och laga mat 
Använda metoder och redskap 
Välja, följa och anpassa recept 
Självförtroende vid matlagning 
Kreativitet och improvisation 
Delta i sociala måltidssammanhang 
Positiv attityd till mat och hälsa 
 

Medvetna val 
Var man köper mat 
Planera matinköp 
Budgetera 
Införskaffa mat från olika källor 
Hållbar utveckling 
Hur mat produceras 
Djurhållning 
 

Kostråd 
Näringsrekommendationer 
Tillämpa näringsrekommendationer 
Vad som är hälsosamma och ohälsosamma val 
Portionsstorlekar för olika livsmedel 
 

Livsmedelssäkerhet 
Säkerhet och hygien 
Förvara mat 
 

Informationskällor 
Informationskällor 
Kritiskt granska information 


