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Sammanfattning   
Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning 
av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och 
konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts 
vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. 
Eleverna upplever att de blir utmanade i undervisningen. Det finns olika pedagogiska redskap 
(däribland tallriksmodellen och konceptet S.M.A.R.T.) som syftar till mer balanserade måltider för 
att främja hälsa och miljö. Dessa används i olika utsträckning av eleverna, ibland mycket sparsamt 
eller inte alls trots uppmaning från läraren. Djurvälfärd kom högt på elevernas dagordning när 
olika kötträtter skulle rangordnas. Flera elever skulle sakna kött om det inte ingick i måltiden 
däremot tycker eleverna att en köttfri dag på skolan är acceptabelt. Information om fördelarna med 
minskad köttkonsumtion är viktigt liksom inspirerande matlagningstips och recept men även att 
konsumenten har en genuin vilja krävs för att intentionerna ska resultera i handling. 
Ämnesövergripande arbetssätt främjar förståelsen av de många gånger komplexa sambanden inom 
hållbar utveckling. Detta har eleverna varit med om, vilket ligger i linje med läroplanen.   

Sökord: hem- och konsumentkunskap, dilemman, undervisning  
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1. Inledning 
Vi uppmanas i Sverige från statligt håll att minska vår alltmer ökande köttkonsumtion (Bengs, 
et al., 2015) då den inte anses vara varken klimatsmart eller hållbar (Jordbruksverket, 2013; 
Livsmedelsverket, 2016a, 2016b). Men att ändra folks matvanor är ingen enkel omställning 
gjord i en handvändning och vi konsumenter kan behöva vägledning i den djungel av utbud 
och möjliga beslut som omger oss varje dag. Intresset för hur vår livsstil hänger samman med 
hållbarhetsfrågor bottnar i ett personligt intresse för miljö samt hur den påverkas av vår 
livsmedelskonsumtion bland flera andra faktorer såsom vattenbrist, utsläpp och 
befolkningsutvecklingen. Vår planet står inför stora utmaningar när det kommer till att mätta 
en allt större befolkning (Walters, 2012) där många också får en ökad materiell standard vilket 
leder till en större konsumtion av animaliska livsmedel (Brown, 2012; Jordbruksverket, 
2013). Tidigare studier (Bengs et al., 2015; Bohm et al, 2015) visar vilken central plats köttet 
har när elever planerar och diskuterar måltider i hem- och konsumentkunskap. Det är utifrån 
den vetskapen intressant att vidare undersöka hur elever i grundskolans sista år förhåller sig 
till kött och köttätande och ta reda på vad som eventuellt kunde få dem, om möjligt, att 
minska sin konsumtion. 

För den unge konsumenten torde rimligtvis den uppsjö av olika handlingsalternativ vålla 
huvudbry och då matinköpen ofta görs av de vuxna i hushållet så föreligger en risk att det som 
slutligen hamnar i varukorgen rimmar illa med den unge individens önskningar. Hem- och 
konsumentkunskap är ett ämne där eleverna får lära sig om vilka konsekvenser olika val får 
för den enskilde individens hälsa och ekonomi liksom hur det påverkar miljö och vår omvärld. 
Den senaste läroplanen Läroplan för grundskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2016 s. 9) föreskriver 
att miljöperspektivet ska genomsyra all undervisning i den svenska grundskolan: 
”undervisningen ska belysa hur … vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling ”. Detta märks tydligt i läroboken Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 
(Arvidsson, 2015 s. 88) som explicit uttrycker: ”Ät mindre kött och mer baljväxter” och att vi 
ska äta mer vegetariskt och närproducerade livsmedel. Det är emellertid enklare sagt än gjort 
då det är många faktorer som påverkar hur vi faktiskt agerar som konsumenter.  

1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur några högstadieelever tänker kring köttkonsumtion. Syftet 

med detta arbete är också att undersöka vilken inställning elever i hem- och 

konsumentkunskapsämnet har till köttkonsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ur syftet 

har följande frågeställningar konstruerats: 

• Hur reflekterar elever i årskurs nio kring uppmaningen att minska vår köttkonsumtion? 
• Hur upplever elever att de utmanas i undervisningen till att tänka i mer hållbara banor? 



5 
 

2. Bakgrund 
Köttkonsumtion är liksom på 1970-talet även i våra dagar ett omdiskuterat ämne (Carlsson-
Kanyama, 2008). Hur mycket kött som konsumeras är dock betingat av bland annat religion 
och kultur skriver Jordbruksverket (2013) i rapporten Hållbar köttkonsumtion. Det kan vara 
svårt att som individ veta hur man ska förhålla sig till köttkonsumtionen när den såväl har för- 
som nackdelar, men tveklöst ska jordens åkerarealer i framtiden mätta allt fler munnar och 
köttproduktion är en energikrävande industri med stor vattenåtgång (Björklund, Holmgren & 
Johansson, 2008).   

Det som förespråkare för en vegetarisk livsstil bör fundera kring är bland annat hur 
alternativen till kött framställs. Det finns ett flertal frågeställningar som motståndare till 
animaliekonsumtion bör beakta. Detta är slutsatsen efter en artikel i Svensk Veterinärtidning 
(2001). Artikelförfattaren Kalle Hammarberg diskuterar hur olika produktionssätt skulle 
kunna rangordnas etiskt och moraliskt. Kan man således anse att viltproducerat älgkött där 
älgen vid jakten dödats direkt med kula är bättre än intensivodlad soja från ett fattigt land där 
en bråkdel av vinsten landat hos lokalbefolkningen? 

För att öka komplexiteten i tankeexperimentet kan tilläggas de långa transporterna och 
nyttjandet av konstgödsel och andra kemikalier som förekommer vid frukt- och 
grönsaksodling världen över. Att allt vi konsumerar innebär en belastning för miljön är inget 
nytt. Och den skövling av regnskog som sker i Brasilien till förmån för sojaodling som sedan 
Sverige importerar, hur ska vi se på den? Författarna till Mat & klimat (Björklund, Holmgren 
& Johansson, 2008) samt Brown (2012) skriver att det förekommer att regnskog skövlas för 
att på så vis frigöra betesmarker vilket bidrar till ännu mera utsläpp av växthusgaser.  

Jordbruksverket (2013) informerar om att jordens befolkning förväntas uppgå till drygt nio 
miljarder år 2050, men att det är svårt att förutse i vilken utsträckning människor i 
utvecklingsländerna kommer att konsumera kött enligt västerländskt mönster. Det är dock 
tveklöst så att om konsumtionstakten ökar som den gör idag så kommer det bli mycket svårt 
att nå de klimatmål vad gäller växthusgasutsläpp som finns. Vidare anförs att befolkningen i 
utvecklingsländerna, i takt med att deras välstånd ökar, vill äta dyrare mat såsom kött. Dessa 
tendenser går ju att se även i Sverige och skildras också av Torbjörn och Ylva Esping i 
Monsterbiff till middag? (2010).  Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 (Arvidsson red. 2015), 
en vanligt förekommande lärobok i skolämnet med samma namn, nämner också hur vi alla 
kräver en kontinuerligt ökande levnadsstandard och den problematik som det för med sig 
samtidigt som bland andra Barkman (2014) och Livsmedelsverket (2016a) påpekar att kött är 
det livsmedel som har allra störst klimatpåverkan. 
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2.1 Hur mycket kött konsumeras i Sverige? 
Män i Sverige konsumerar drygt 500 gram rött kött i veckan medan motsvarande siffra för 
kvinnor är cirka 320 gram (Jordbruksverket, 2013 ). Initialt kan det alltså sägas råda en tydlig 
könsskillnad när det kommer till köttkonsumtion. De relativt låga priserna som främjas av den 
stora importen (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008) tycks gå tvärtemot intentionerna 
om minskad köttkonsumtion och 2003 åt vi 80 kg kött per person, en ökning med 25 procent 
sedan 1980 (Hansson. 2007). Enligt Björklund, Holmgren & Johansson (2008) är dock 
ökningen ännu högre, d.v.s. 34 % sedan 1980 och att vi idag årligen konsumerar cirka 85 kg 
kött per person medan Bengs m.fl. (2015) summerar den totala konsumtionen till 83 kilo och 
då är allt kött inräknat, således även frysta produkter där kött ingår. Marshalls (2016) siffra 
över kvantiteten överträffar ovan citerade källor och landar årligen på cirka 87 kg per 
invånare under 2013-15. Endast nötköttet för sig står för mer än 50 % av konsumtionen 
(Persson & Persson, 2015). Konkurrensen från utlandet avseende köttproduktion är som 
nämnts betydande och priserna har pressats samtidigt som den svenska produktionen minskat. 
Sverige är därmed inte längre självförsörjande på kött (Hansson, 2007). Björklund, Holmgren 
& Johansson (2008) uppger att 20 % av det vi spenderar på mat i Sverige rör sig om inköp av 
kött och produkter där det ingår. 

2.2 Hållbarhetsbegreppets komplexitet 
Barkman (2014) skriver i sin avhandling att 1987 var det år som begreppet hållbar utveckling 
introducerades på den globala agendan i samband med Brundtlandrapporten även om ordet 
redan hade myntats några år tidigare. Begreppet innebär enligt Nationalencyklopedin (Ne.se, 
2016) ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling kan liknas vid en 
process där flera olika tolkningar är möjliga men precis som anförs i uppslagsverket så 
förutsätts en långsiktighet, en helhetssyn och att hela världen inkluderas.  

2.2.1 Ekonomisk hållbarhet 
Hur vi människor konsumerar påverkar såväl vår privatekonomi som den globala ekonomin. 
Sverige är ett litet och exportberoende land och vi importerar dessutom en hel del varor. 
Beträffande till exempel köttimporten så uppskattas den till fem gånger så stor som exporten. 
Björklund, Holmgren & Johansson (2008) samt Hansson (2007) menar att det förekommer en 
riklig handel med alla köttslag länder emellan. Detta handelsutbyte skapar förstås 
arbetstillfällen men samtidigt en hel del miljöproblem till följd av bl.a. avgaser som 
transporterna medför. Att sedan ta itu med miljöproblem som dålig luft får såklart 
konsekvenser på det globala ekonomiska planet.    

Det är viktigt att ha en förståelse för hur den ojämna befolkningsutvecklingen globalt och de 
skilda villkoren såväl ekonomiskt som socialt påverkar möjligheterna till förbättringar inom 
arbetet med hållbar utveckling. Förenta Nationerna, FN, använder sig av ett socioekonomiskt 
utvecklingsindex, HDI (Human Development Index), som mått för att uppskatta utsikterna för 
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en hållbar utveckling (Persson & Persson, 2015) där tre parametrar ingår (hälsa, utbildning, 
samt levnadsstandard baserat på köpkraften) och som Inger Björneloo (2008) anför så är 
ekonomisk tillväxt nödvändigt för ett lands utveckling, men detta omöjliggörs om miljön 
negligeras och människor inte erhåller till exempel sjukvård och skolgång. På individnivå kan 
nämnas hur livsmedelsvalen förändras i takt med ett ökat välstånd och enligt Brown (2012) 
ses denna utveckling i varje samhälle där människor får det ekonomiskt bättre. Efterfrågan på 
animaliskt protein i form av kött, mjölk, ägg, fisk och skaldjur har skjutit i höjden.  

2.2.2 Social aspekt av hållbarhet 
Det är av stor vikt att även diskutera den sociala hållbarheten som i allra högsta grad handlar 
om de människor som är involverade i livsmedelsproduktionen. Frågor som rör 
arbetsförhållanden bland producenterna, löner, kontrakt, pensioner och andra förmåner är 
kanske inte något som den enskilde konsumenten funderar över när han står i mataffären och 
väljer middagsmat, men likväl är det faktorer som till syvende och sist påverkar prisbilden. 
Barkman (2014) menar att den sociala dimensionen är mer diffus och svårgreppbar än de 
andra två utgångspunkterna rörande hållbar utveckling. En mängd faktorer kan nämligen 
inkluderas varför avgränsningen blir svår, men frågor som rättigheter för arbetstagaren, social 
rättvisa, jämställdhet, folkhälsa och demokratiskt deltagande nämns bland annat.  

Ett konkret exempel kring den sociala hållbarhetsproblematiken diskuteras av Persson & 
Persson (2015) och den handlar om jätteräkornas tveksamma framställningssätt. Kina är den 
stora producenten medan exportörerna finns i Thailand, Indien och Ecuador till exempel. 
Konsumenterna finns däremot framförallt i USA, Japan och Europa. Mangroveskogar skövlas 
för att bereda plats åt räkodlingar vars livslängd är cirka tio år. Sedan är odlingsområdet 
förstört av salt och bekämpningsmedel. Odlingarna tar mycket plats, men bidrar inte med så 
många arbetstillfällen. Minskad vattentillgång är en annan baksida som produktionen för med 
sig. Lokalbefolkningen får nöja sig med en bråkdel av de stora intäkterna från exporten och de 
kan ha blivit ”utköpta”, övertalade eller dylikt för att ge ifrån sig marken. Det kan tyckas 
enkelt att då helt sonika sluta inhandla dessa räkor men Barkman (2014) skriver att en bojkott 
inte alltid är önskvärd. Ur ett socialt perspektiv så är det negativt eftersom redan ekonomiskt 
utsatta då skulle löpa en risk att förlora sin inkomst. För övrigt finns det långtifrån alltid 
hållbara alternativ att ”buykotta”, d.v.s. att stödköpa.    

2.2.3 Miljömässig utgångspunkt 

Transporter och utsläpp 

Vi svenska konsumenter är relativt kräsna: varför det sker en stor köttimport samt att vi 
exporterar mindre eftertraktat kött. Det danska fläsköverskottet hittar vi i våra svenska 
matbutiker där det fungerar som lockvaror (Esping & Esping, 2010). Detta storskaliga 
handelsutbyte länder emellan innebär ytterligare en stor miljöbelastning i form av transporter 
som ovan anförts (Arvidsson, 2015; Edman, 2005). Vi har dessutom vant oss vid en ständig 
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tillgång till livsmedel året runt och accepterar inte att en vara tar slut i butiken (Sonesson & 
Östergren, 2008 ). Ingen handlare vill ju få rykte om sig att butikshyllorna gapar tomma. Vår 
konsumtion av såväl livsmedel, kläder och mycket annat leder oundvikligen till utsläpp av 
växthusgaser och miljögifter. Barkman (2014) och Bohm m.fl.(2015) anför att köttindustrin, 
förutom att orsaka stora växthusgasutsläpp, också är energikrävande där naturligtvis frakten 
utgör en stor del. Transporterna för det Sverige importerar med flyg och båt går dessutom inte 
att spåra statistiskt eftersom det råder meningsskiljaktigheter kring hur de ska räknas 
(Björklund, Holmgren & Johansson, 2008) vilket gör att vårt s.k. ekologiska fotavtryck1 blir 
än högre (se också Jordbruksverket, 2013). Köttproduktionen i världen svarar för nästan tjugo 
procent av de globala utsläppen av växthusgaser (Jordbruksverket, 2013) och just nötboskap 
har större klimatpåverkan än något annat köttdjur (Esping & Esping, 2010). 

Gifter, kemikalier och öppna landskap 

Barkman (2014) skriver vidare om att insektsgiftet Parakvat (används vid odling av fodersoja) 
är tillåtet i många låginkomstländer och är det bekämpningsmedel som föranlett flest dödsfall 
globalt. De gifter i form av bekämpningsmedel som används riskerar inte enbart arbetarnas 
hälsa och att läcka ut i naturen. Även djur samt konsumenter riskerar ju givetvis att få i sig 
rester av bekämpningsmedel.  

Hansson (2007) menar att det finns anledning att betrakta djurhållning ur ett miljöperspektiv. 
Den gräsätande boskapen tillvaratar växter som vi människor själva inte kan äta. De bidrar 
också i hög grad till att hålla våra landskap öppna (Persson & Persson, 2015). Edman (2005) 
är inne på samma linje när han målar upp ett scenario där stora delar av Sverige vuxit igen då 
vi inte längre konsumerar kött.  

Trots det så finns en problematik kring transporterna och djurhållningen kräver mycket vatten 
och det är också något som vi bör ha i åtanke när vi pratar om köttets miljöpåverkan 
(Barkman, 2014). Stor vattenåtgång och ökad köttkonsumtion är något som på sikt skulle 
kunna leda till fler miljöflyktingar, menar Barkman. 

Det är inte heller oproblematiskt att förespråka att vi ska äta mer fläsk- eller kycklingkött som 
inte producerar metangas när vi vet att foderframställning till dessa djur konkurrerar med 
odling för humankonsumtion. Men också djurvälfärd och mänskliga rättigheter ska enligt 
Björklund, Holmgren & Johansson (2008) vägas in och vad många kanske däremot inte 
tänker på är att ekologisk uppfödd kyckling kan orsaka mer utsläpp av växthusgaser eftersom 
den lever längre än konventionellt producerad kyckling och således kräver mer foder 
(Livsmedelsverket, 2015). Björklund, Holmgren & Johansson (2008) frågar sig också hur 
svenska våra produkter såsom mjölk, ost och skinka egentligen är med tanke på att det 
proteinrika foder som djuren behöver importeras i stor skala från länder som kan framställa 
det billigare. Jordbruksverket (2013) anför att de största producentländerna för soja är 

                                                
1 Metod för att beräkna hur mycket varje individ kräver av mark och havsyta för sitt leverne (Ne.se, 2016). 
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Argentina, Brasilien, Kina och USA. Utifrån det så förstår gemene man att sojan färdas lång 
väg för att nå svenska djuruppfödare, vilket medför en hel del koldioxidutsläpp. 

Brown (2012) pekar på fyra åtgärdsbehov för att komma tillrätta med problemen kring 
livsmedelsförsörjningen. De handlar om att få kontroll på befolkningsökningen, 
fattigdomsbekämpning, minimera överflödigt köttätande samt förändra biobränslepolitik som 
tar livsmedel, mark och vatten i anspråk för att framställa drivmedel.  

2.3 Kött ur närings- och hälsosynpunkt 
Det är djurens muskler som vi konsumerar i olika former och skepnader. Att kött är en god 
källa till protein och mineraler är allmänt vedertaget. Proteinkvalitén i kött är fullvärdigt 
vilket betyder att det innehåller de essentiella, d.v.s. livsnödvändiga aminosyror som kroppen 
fordrar och således kan kroppen på ett gott sätt tillgodogöra sig dessa (Abrahamsson & Löf, 
2011; Hansson, 2007). Köttet innehåller också rikligt med järn som lätt kan tas upp av 
kroppen (Hansson, 2007). Om vi istället för kött äter exempelvis cerealier (ris, mjöl och andra 
spannmål) så behöver proteinet i dessa kompletteras med protein från baljväxter för att det ska 
bli fullvärdigt i nästan samma utsträckning som om vi konsumerat kött (Abrahamsson & Löf, 
2011; Marklinder, 2007 ). Personer som helt avstår från kött i sin kost måste dessutom på 
annat vis få i sig det viktiga vitaminet B12 som endast finns i animalier (Aschan-Åberg et. al,  
2011; Hansson, 2007).  

Köttets digererbarhet eller absorptionsgrad i kroppen är högre än för många vegetabilier. För 
en nutritionist är därför proteinkvaliteten högst intressant eftersom olika livsmedel tilldelas 
olika poäng utifrån hur väl proteinet kan tas upp av kroppen. Både sojamjöl och vetemjöl har 
dock samma höga absorptionsgrad som animaliskt protein (Abrahamsson & Löf, 2011). 
Proteiners kompletterande verkan innebär att olika livsmedel kombineras och på så vis blir 
proteinkvaliteten högre. Om en persons måltid till största delen består av cerealier(ex. ris, 
bröd eller pasta) så krävs endast en liten mängd animaliskt protein för att få ett fullvärdigare 
proteininnehåll. Således skulle en skiva ost till denna måltid göra stor skillnad. En 
kombination av baljväxter och cerealier är därför lämpligt för vegetarianer och veganer (jmf 
Björklund m.fl., 2008). Det bör också framhållas att det inte finns någon hälsomässig fördel 
med att äta så mycket kött som vi gör i Sverige (Jordbruksverket, 2013). Tvärtom kan en 
neddragning leda till minskad risk för tjock- och ändtarmscancer (Livsmedelsverket, 2015).  

Beträffande hälsa så är antibiotikaresistens ett stort problem globalt. Sverige är restriktivt vad 
gäller att ge antibiotika till djur och det finns en karenstid innan djuret kan skickas till slakt 
för att säkerställa att inga rester finns kvar i djuret som senare kan hamna i livsmedel (jmf 
Esping & Esping, 2010: Jonsson m.fl., 2007; Livsmedelsverket, 2013).  

Olika djur är dessutom olika bra ”producenter” av protein sett till den mängd energi som 
krävs för framställningen. Sistaplatsen innehas av nötboskap medan fjäderfä- och 
mjölkproduktion är effektivare (Carlsson-Kanyama, 2008). Hon tar också upp att fördelen 
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med djur som kan beta marker som inte lämpar sig för odling äts upp av det faktum att djuren 
många gånger får odlat foder.   

2.4 Vad påverkar våra matval? 
Det är många faktorer som spelar in då det handlar om vilka olika livsmedel vi väljer att 
konsumera. Lillemor Abrahamsson (2011) presenterar faktorer såsom ekonomi, geografi, 
kultur och religion. Dessa kan för många tyckas självklara. Men det finns också mindre 
uppenbara; infrastruktur och bostadsort, kunskap/ information, politik, sociala faktorer och 
sociologi bland flera andra. Montanari (2010) i Mat är kultur drar en parallell till språket och 
diskuterar kring matens grammatik som består av de konventioner som reglerar hur vi äter. 
Det gastronomiska lexikonet motsvarar den repertoar av livsmedel vi har att tillgå men som 
varierar beroende på de faktorer som Abrahamsson (2011) ovan anger. Viktigt i Montanaris 
resonemang är att lexikonet hela tiden ändrar skepnad utifrån en mängd olika orsaker. Vi kan 
t.ex. framställa livsmedlet på hemmaplan eller importera det. Det kan också göras tillgängligt 
för en viss grupp av människor genom prissättning. Gruppers preferenser kan också antingen 
leda till ett mottagande eller ratande av produkten.   

Det är således mer komplext än vad ämnet kan te sig vid en första anblick. ”Levnadsvanorna 
är en del av livsstilen” (Abrahamsson, 2011 s. 320) och det yttrandet kan kopplas till 
Barkmans avhandling (2014) där författaren vill undersöka varför konsumenter handlar 
inkonsekvent i valet mellan hållbart framställda livsmedel och mer konventionellt 
producerade. Bara för att konsumenten innehar såväl kunskap som ekonomi för att kunna 
konsumera exempelvis KRAV-märkt kött så är det långtifrån säkert att han agerar därefter. 
Barkman (2014) menar att man kan känna till problemen, men inte känna engagemang, 
intresse eller känsla för dem. Man kan också bry sig, men anse att det är någon annans ansvar, 
exempelvis företagens eller statens, istället för att man själv agerar som en hållbar konsument.    
Shanahan & Wåhlander (2008) beskriver olika trösklar som konsumenten tvingas ta sig över 
för att få till stånd en förändring i sina vanor och nämner att förändringen måste vara relativt 
enkel och ha många fördelar med sig. De är inne på samma spår som Barkman (2014) och 
Marshall (2016) avseende att kunskap inte per automatik innebär att man handlar därefter.  
Hållbarhet till middag är en studie av Marshall om hur individer praktiserar och manifesterar 
miljövänlighet i vardagen. Det är inte friktionsfritt och förändringarna vållar deltagarna en hel 
del vånda och huvudbry. För trots att informanterna har mycken kunskap inom området 
hållbar konsumtion så är inte miljömedvetenhet synonymt med en ständig mottaglighet för all 
information eller att allt individen gör är influerat av ett grönt tänk.  

2.4.1 Genus och köttkonsumtion  
Är kött ett maskulint kodat livsmedel och kan då vegetabilier anses tilltala kvinnor i större 
utsträckning än män? I Näringslära för högskolan (Abrahamsson m.fl., 2011) konstateras att i 
Sverige konsumerar kvinnor och skolflickor mer frukt och grönt än män och pojkar. De 
förstnämnda äter dessutom mindre kött än de sistnämnda. Kvinnor sägs också vara mer 
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positivt inställda till hälsosam mat och mer angelägna om att kosten är näringsriktig jämfört 
med män. I en artikel publicerad i tidskriften European Journal of Public Health (Grinberga 
et.al, 2007) konstateras att könsskillnader i livsmedelskonsumtion kan relateras till 
exempelvis sociala normer samt och att vissa livsmedel har en s.k. kvinnlig respektive manlig 
kodning där kött kan koppas till maskulinitet medan frukt och grönsaker mer hör till en 
kvinnlig domän. En undersökning gjord i Finland samt de tre baltiska staterna visar att män åt 
mer kött och köttprodukter än kvinnor och de senare åt mer frukt och grönsaker. Kött kan 
kopplas till maskulinitet och styrka och det faktum att 72,5% av svenska och norska 
lågkonsumenter av kött är kvinnor förstärker ytterligare den redan starka kopplingen mellan 
maskulinitet och kött (Bengs m.fl., 2015). 

Också Tellström (2015) konstaterar att män och kvinnor äter olika utifrån könstillhörighet och 
att män äter mera kött. Tellström hänvisar även till Livsmedelsverkets undersökning 
Riksmaten där det framkom att under perioden 2010-2011 så konsumerade kvinnor mera 
frukt, grönsaker och fisk än männen. Maten är otvivelaktigt genuskopplad och även om 
kvinnor och män äter samma mat så uttrycker vi olika saker om oss själva. Tellström gör ett 
tankeexperiment där en vackert serverad sallad äts av en kvinna i ett lunchrum samt 
inmundigas av en man som besöker en vägkrog. Vad känner vi inför den här tallriken? är 
frågan som Tellström ställer oss. Petterssons avhandling Att genuszappa på säker eller 
minerad mark tar upp att det inte alltid är ”genusifieringen” (2007 s. 77) av arbetsuppgiften 
som påverkar könskodningen utan att det är kontexten i vilken uppgiften utförs som är 
avgörande. Detta resonemang kan kanske också vara tillämpligt i Tellströms tankeexperiment. 
Möjligtvis får salladen plus lunchrummet tillsammans en mer kvinnlig prägel jämfört med om 
den serveras på en vägkrog som för många är synonymt med transportyrken. En bransch där 
männen utgör en majoritet.   

2.4.2 Kött som statusmarkör 
I Hungerns planet anför Brown (2014) att vår aptit på djurprotein härrör från vårt ursprung 
som jägare och samlare och att det även formar de nutida livsmedelsval vi gör, men ju högre 
inkomster desto mer kött äter vi. En urban livsstil tenderar också att höja köttkonsumtionen 
(Kuylenstierna, 2008; Marshall, 2016). Under lång tid var köttkonsumtion förknippat med de 
välsituerade medan andra fick nöja sig med att äta kött endast vid speciella tillfällen. Det 
ansågs som en lyxvara (Esping & Esping, 2010). ”Att ha kött på bordet är framgång och 
status” (s.19) skriver författarparet. Vilket slags kött man sedan väljer är ytterligare en 
klassmarkör. Montanari (2010) skriver att i traditionella kulturer speglar matens kvalitet den 
sociala tillhörigheten och såväl kvantitet som kvalitet skvallrar om klassursprung; exempelvis 
kom fläsk att förknippas med bönderna.  

Det vilda köttet som adeln gärna konsumerade under medeltiden var ett uttryck för styrka. I 
synnerhet rött kött åtnjuter en särskilt hög status i många kulturer eftersom det förknippas 
med styrka, makt och maskulinitet (Bengs et al, 2015). ”Historiskt har det av människan 
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använts för att skapa kulturella fenomen såsom könsroller, religiösa riter och sociala 
hierarkier” (Bengs m.fl., 2015 s. 101 min översättning).  Enligt Ekström (1990) är mat starkt 
förknippat med social klass och att våra matvanor reflekterar, upprätthåller samt reproducerar 
ett klassförhållande. Hon tar också upp den rangordning som råder mellan olika köttslag, 
exempelvis anses kött vara finare än fisk.  

2.5 Olika dilemman förenade med köttkonsumtion 
Esping & Esping (2010) konstaterar att det inte är lätt att välja kött med gott samvete. 
Förespråkare för någon branschorganisation såsom Svensk Fågel eller Svenskt kött torde 
rimligtvis inta en annan utgångspunkt för diskussionen än en person som värnar miljö eller är 
medlem i organisationen Djurens rätt. Såväl grisar som fjäderfä föds upp med spannmål 
eftersom de som bekant inte betar. Spannmål och jordbruksareal som istället hade kunnat 
användas för odling till humankonsumtion. Viltkött följt av kyckling är de köttslag som har 
minst miljöpåverkan (Persson & Persson, 2015) och såväl Björklund, Holmgren & Johansson 
(2008) liksom Ylva Esping (2010) anför att kyckling är ett klimatsmart val men att 
djurvälfärden är mycket tveksam. För många konsumenter är det viktigt att veta att djuren haft 
det bra och detta är något som kan vara en konkurrensfördel för olika producenter att nyttja. 

Charkprodukter kan ändå, förutom att de ofta innehåller mycket salt och fett (Livsmedels-
verket, 2016b), anses som hållbara animaliska livsmedel eftersom produktionen tillvaratar 
köttråvara som annars inte skulle kunna säljas (Lagerberg Fogelberg, 2008). 

Vad som ska beaktas kan ses som en ständig frågeställning för den medvetne konsumenten. 
Arvidsson m.fl. (2015) frågar sig om vår konsumtion i den rika delen av världen bekostas av 
människor i fattigare länder men framhåller att problematiken inte är enkel (jmf Walters, 
2012). När vi t.ex. importerar varor från andra länder så skapas arbetstillfällen i de 
producerande nationerna och människorna där kan få det bättre. Detta resonemang gäller ju i 
högsta grad även för livsmedelsproducenter. Men produktionen av den omdiskuterade 
jätteräkan som diskuterades ovan skapar följaktligen inte enbart arbetstillfällen utan genererar 
också miljöproblem och sociala problem. 

2.5.1 Ekonomiska incitament saknas 
I Monsterbiff till middag? (Esping & Esping, 2010) gör paret en djupdykning i svensk 
köttproduktion med dess för- respektive nackdelar. I avsnittet om djuromsorg så intervjuas 
Niklas Cserhalmi som doktorerat i ämnet djurplågeri. Han säger bland annat: ”Det är orimligt 
att kött ska vara så billigt. Det finns mängder av goda argument för att äta mindre kött, allt 
från miljöhänsyn till hälsa. Tillåts man ta ut lite högre kostnader så är det klart att man kan ha 
en vettigare produktion” (Esping & Esping, 2010 s.217). Björklund, Holmgren & Johansson 
(2008) för också en diskussion kring huruvida kycklingen är för billig. Den som tidigare 
ansågs som festmat. Det privatekonomiska incitamentet för att minska animaliekonsumtionen 
till förmån för mer vegetabilier saknas. 2016 under vecka 6 i en helt vanlig Coop-butik i 



13 
 

Umeå kostar svenska kvisttomater och paprika från Israel 59.95 kronor respektive 69.95 
kronor kilot medan exempelvis svensk hel kyckling går att få för 35.90 per kilo och 
skinksteken ligger på 49.90. Den som väljer Quornfilé 2 eller färs av detsamma måste betala 
112,10 kronor kilot. Kostnaderna för grönsaker och proteinrika alternativ till kött är höga 
jämfört med vad konsumenten får betala för kött. Esping & Esping (2010) skriver att priset på 
kött sjunkit cirka 30 % sedan 1990 och då är hänsyn tagen till inflationen. De påtalar också 
handelns stora påslag på grönsaker samt orimligheten i att grönsaker är dyrare än kött.  

I en rapport från Handelns Utvecklingsråd (Frostling-Henningsson, Hedbom & Thuresson, 
2010) framkommer att priset är en viktig faktor då det gäller huruvida konsumenterna köper 
svenskt eller utländskt kött. För även om intentionen finns att konsumera inhemskt producerat 
kött så menar en av intervjupersonerna att hon ”helst vill köpa svenskt, men att hon å andra 
sidan blivit mer prismedveten” (Frostling-Henningsson, Hedbom & Thuresson, 2010 s.16). 
Detta dilemma kopplat till ekonomi och faktisk prisbild framkom även under Nationella 
utvärderingen, Nu-03 (Cullbrand & Pettersson, 2005), d.v.s. att elever har en strävan att agera 
medvetet och försöker beakta såväl miljö som ekonomi vid val av livsmedel. Till syvende och 
sist är det ändå ekonomin som avgör vid själva genomförandet. Persson & Persson (2015) 
menar dock att politiker inte tar upp matkonsumtion vid diskussion av styrmedel.  
Jordbruksstöd till bönder inom EU påverkar såväl produktion som konsumtion vilket förklarar 
att priserna kan hållas nere något som i sin tur leder till ökad konsumtion (Hansson, 2007). 

Många minns kanske också när den s.k. köttfärsskandalen rullades upp i december 2007. Den 
handlade om hur vissa ICA-butiker märkte om köttfärs vars utgångsdatum passerat. Men vi 
konsumenter har en tendens att relativt fort glömma för att sedan återgå till de vanliga 
konsumtionsmönstren (jmf Frostling-Henningsson, Hedbom & Thuresson, 2010). Kanske 
använde sig en del konsumenter av bojkott inledningsvis för att sen ganska snart återigen 
inhandla köttfärs. Detta exempel skulle också kunna belysa hur intention kan skilja sig från 
handling.  

2.6 Vad säger styrdokumenten? 
Ämnesperspektivet miljö är en aspekt av den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling. I ämnet anlägger eleverna miljöperspektivet på sina dagliga val och 
tillvägagångssätt vid arbetet i hemmet och vid konsumtion. Detta perspektiv utvecklar 
en medvetenhet om vad hållbar konsumtion är och klarlägger olika handlingsmönster i 
samband med dagliga vanor (Skolverket, 2011b s.7 ).  

Begreppet hållbart ska genomsyra undervisningen heter det och går som en röd tråd genom 
både läro- och kursplan. Undervisningsstoffet i hem- och konsumentkunskap, d.v.s. vad 
undervisningen skall behandla, finns inordnat under tre delområden: ”mat, måltider och 
hälsa”, ”konsumtion och ekonomi” samt ”miljö och livsstil” (Skolverket, 2011a ). Det är då 

                                                
2 Quorn är ett halvfabrikat bestående av svamp, smakämnen och äggvita (Nationalencyklopedin, 2016) 



14 
 

intressant att ta reda på om läroplanens intention i detta avseende får något genomslag hos 
eleverna och detta ämnar undersökningen att ta reda på.  

Skolverket (2016)  skriver på sin hemsida ”till exempel kan valet av en viss produkt vara bra 
för miljön, men betydligt sämre för den egna ekonomin”. Detta visar på den komplexitet som 
det innebär att vara konsument, vare sig man är ung eller äldre. Skolverket menar då att det är 
viktigt att inte inta ett normativt förhållningssätt utan snarare att problematisera de olika val 
som kan finnas samt påtala den osäkerhet kunskapsmässigt som finns vad gäller hur man bäst 
agerar som konsument.  

2.6.1 Läromedel, undervisningsmetoder och verktyg 
Utbudet av läromedel i hem- och konsumentkunskap är jämförelsevis begränsat. I Hem- och 
konsumentkunskap åk 7-9 ( Arvidsson red. 2015) så är hållbarhetsperspektivet en 
genomgående röd tråd i linje med läroplanens intentioner. Avsnittet om kött avslutas med en i 
boken återkommande uppmaning till eleverna om att ”tänka grönt”. I just denna ”tänk grönt–
ruta” (Arvidsson, 2015) står dock inget om konsumentens ekonomi utan det är hälsan och 
miljön som ska värnas.   

Persson & Persson (2015) nämner flera strategier för att jobba med hållbar utveckling och 
som kan skönjas i läroplanens riktlinjer om hur skolarbetet ska tillrättaläggas. Bland annat ska 
arbetet bedrivas ämnesövergripande för att på så vis anlägga ett holistiskt perspektiv, såväl 
lokala som globala frågeställningar ska behandlas och eleverna ska ges möjlighet till 
inflytande över undervisningen. Rimligen är ämnesövergripande studier en förutsättning för 
att skapa den djupare förståelse som krävs för insikt i de komplexa samband som hållbar 
utveckling handlar om. Det kan även ses som ett krav för att grundskolans minsta ämne med 
blott 118 klocktimmar i undervisningstid ska kunna ro i land sitt arbete utifrån kursplanen. 

Skolverket har utarbetat bedömningsstöd i de olika skolämnena. Dessa är inte obligatoriska att 
använda, men syftar till att främja ”en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” 
(Skolverket.se, 2016). För hem- och konsumentkunskap finns två olika uppgifter: En hållbar 
tacokväll samt Den hållbara lunchen. Den förstnämnda är ett skriftligt prov och går ut på att 
eleven ska ikläda sig en av tre fiktiva personers konsumentroll med vad det innebär att välja 
ingredienser till tacomåltiden samt resonera kring valet utifrån den specifika konsumentens 
preferenser. I resonemangen ska orden hälsa, ekonomi och miljö ingå.  Den andra uppgiften är 
mer processinriktad och i den ska eleven först motivera och planera en måltid, därefter laga 
och servera den och slutligen resonera och dokumentera sin måltid (Skolverket, 2012). 

Tallriksmodellen 

Tallriksmodellen (se bild nedan) är ett redskap för bättre balanserade måltider och syftar dels 
till att visa på de olika proportionerna mellan de tre olika livsmedelsgrupperna och dels till att 
vi ska äta mer grönsaker. Den första utgörs av grönsaker och rotsaker. I den andra ingår 
kolhydratrika livsmedel (potatis, cerealier etc.) och i den tredje hittar vi proteinrika livsmedel 
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såsom kött, ägg, fisk och baljväxter (Livsmedelsverket, 2016c). Den kan ses som ett av flera 
verktyg för en hållbarare livsmedelskonsumtion. Som läroboken i hem- och 
konsumentkunskap uttrycker det: ”Lägg märke till att delen med fisk, kött, ägg och baljväxter 
hela tiden är förhållandevis lika liten” (Arvidsson, 2015 s. 10). Denna uppmaning ska ses mot 
bakgrund av att individens energibehov varierar beroende på bl.a. fysisk aktivitetsnivå och 
hur hungrig hon/han är. Den visar som ovan nämnts förhållandet mellan de olika grupperna, 
men säger ingenting om hur mycket personen ska äta. 

 

Bild 1. ”Tallriksmodellen” (Livsmedelsverket.se). 

Konceptet S.M.A.R.T. och Köttfri måndag 

S.M.A.R.T. kan liknas vid ett koncept för en mer hållbar livsmedelskonsumtion (Edman, 
2005). Förkortningen kan dock tyckas tämligen ologisk eller intetsägande men står för 

• Större andel vegetabilier 
• Mindre utrymme för ”tomma kalorier” 
• Andelen ekologiskt ökas 
• Rätt kött- och grönsaksval 
• Transportsnålt (Abrahamsson 2006)    

Vad har då S.M.A.R.T. med köttkonsumtion att göra? Jo, den uppmanar till en total 
minskning av köttintaget med 25 % men att vi bör äta mer kött från lamm samt halvera gris- 
och kycklingätandet. Nötköttskonsumtionen behöver dock inte minskas (Edman, 2005). Såväl 
nöt- som lammkött bör också vara svenskt och från naturbetesdjur.  

Sedan två år tillbaka har de kommunala skolorna i Nyköping en köttfri dag (Nykoping.se, 
2016) och i grafiken som presenteras i Sörmlands nyheter (24 november 2015) så är det hela 
54 % av de tillfrågade eleverna som inte tycker att den köttfria dagen ska vara kvar. Detta ska 
ses i ljuset av att nästan hälften av eleverna, 44,8%, inte anser att informationen om varför den 
köttfria dagen tillämpas varit tillräcklig.  
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2.7 Vad styr vilka livsmedel som används i undervisningen? 
Skolämnets ramfaktorer torde här ha en viss inverkan. Ramfaktorer kan sägas vara de 
premisser som varje skolämne har att förhålla sig till. De kan bland annat handla om de 
ekonomiska anslagen till undervisningen och lärarens kompetens. Lektionstid och 
gruppstorlekar är andra förutsättningar som varierar mycket mellan skolämnena (Cullbrand & 
Pettersson, 2005). Höijer m.fl. (2014) fann i sin studie att de vanligaste råvarorna i 
undervisningen som både nämndes av elever och lärare var köttfärs, kycklingbröstfilé samt 
Quorn och det gavs också en definition av ”traditionell mat” bestående av kött, potatis och 
sås.  Författarna tolkar valet av köttfärs i undervisningen som en slags spegling av vardaglig 
nordisk mattradition. Detta kan ses i ljuset av att kursplanen inte föreskriver vilka råvaror som 
skall användas så länge som målen uppnås (Bohm m.fl., 2015).  

3. Metod 

För denna studie har metoden semistrukturerade intervjuer valts. Detta för att dels öppet 
kunna diskutera köttkonsumtion med eleverna och dels för att komma djupare in i deras 
föreställningsvärld. Vad som kännetecknar kvalitativa intervjuer är bland annat att frågorna 
vad beträffar både formulering och ordningsföljd kan variera, d.v.s. detta styrs inte av ett 
förutbestämt schema (Bryman, 2011; Johansson & Svedner, 2006). Istället är det 
informanterna som avgör vilken riktning intervjuerna tar. Men intervjuarens roll, förutom att 
självfallet leda själva intervjun, är också att interagera med intervjupersonerna och 
intervjuaren blir härigenom medskapare till intervjuresultatet (Starrin & Renck, 1996). Vi kan 
kalla de intervjuer som görs för strukturerade eftersom de handlar om ett område samt 
eftersom frågorna är öppna och således saknar alternativ (Trost, 2010). En intervju, enligt 
Trost, syftar till att skapa sig en förståelse för hur den som intervjuas tänker och känner, 
dennes erfarenheter och föreställningsvärld. Utifrån till synes enkla frågeställningar kan mer 
komplexa och innehållsrika svar genereras (Trost, 2010). Jag är intresserad av hur eleverna 
resonerar kring köttkonsumtion samt huruvida läroplanens intentioner kring 
hållbarhetsbegreppet i vidare bemärkelse fått något fotfäste bland eleverna i undervisningen. 
Om intervjuaren är intresserad av att försöka förstå resonemang och reaktioner liksom att 
kunna synliggöra olika handlingsmönster hos intervjupersonerna så lämpar sig en kvalitativ 
studie särskilt bra (Trost, 2010). 

Som Anne Ryen (2004) anför så är det centrala med en kvalitativ studie att få tillgång till den 
enskilde individens perspektiv på världen, inte att ange antal som tycker si eller så som en 
kvantitativ studie har som ändamål. Målsättningen är också att intervjuerna ska kännetecknas 
av standardisering. Detta kan förstås som att såväl frågor som förhållanden under själva 
intervjun är desamma (Trost, 2010). Under intervjuerna ställdes olika frågor till de 
intervjuade. Detta kommer att beröras kort i den avslutande metoddiskussionen. Jag valde att 
ställa så öppna frågor som möjligt. Det var viktigt att inte eleverna svarade som de trodde att 
intervjuaren (i det här fallet jag) ville att de skulle svara eller som de trodde förväntades att de 



17 
 

skulle svara och resonera. Bryman (2011) nämner bilder och fotografier eftersom de kan 
fungera som utgångspunkt för frågor samt agera som minnesstöd för den som blir intervjuad. 
Detta kom jag att använda mig av då jag ansåg att det kunde vara en bra ingång till 
diskussionen. 

3.1 Urval och bortfall 
Jag har avsiktligen valt gruppintervjuer. Det är i viss mån tidsbesparande att genomföra 
gruppintervjuer jämfört med enskilda intervjuer och det blir mer dynamiskt än att intervjua 
endast en person åt gången och enligt Trost (2010) skapar det utrymme för interaktion mellan 
deltagarna och idéer som framkommer kan utgöra underlag för modifieringar och 
förbättringar inom det område som studeras. Som Renck och Starring (1996 s. 58) uttrycker 
det: ”På grund av att intervjun i sig själv är en social interaktion ger den impulser för att 
generera nya reaktioner”. Det kan också skänka deltagarna en viss trygghet att bli intervjuade 
i sällskap med andra eftersom det är unga individer vi har att göra med.  

För studien har tre skilda intervjuer med sammanlagt sju elever i årskurs nio gjorts.  
Könsfördelningen bland de deltagande informanterna var 4 flickor respektive 3 pojkar. 
Eleverna går på samma skola, är hemmahörande i två olika klasser och alla utom en 
undervisades i hem- och konsumentkunskap vid tidpunkten för studiens genomförande. 
Inbjudan gick ut till samtliga elever i två klasser i skolår nio och det var inledningsvis tio 
elever som anmälde intresse varav två valde senare att inte medverka. En tredje elev var 
frånvarande vid den sista intervjun som då kom att bli en intervju med endast en deltagare. 
Under gruppintervjun medverkade David, Emma, Jeanette och Mandisa. Vid den andra 
intervjun närvarade Jimmy och Naima och i sista intervjun deltog Said. Alla utom Said går i 
samma klass och jag skulle vilja påstå att eleverna känner varandra väl. Samtliga elever går i 
årskurs nio på en skola i norra Sverige. Det var ingen av informanterna som sa sig vara 
vegetarian, vegan eller praktisera någon annan kosthållning. 

3.2 Etiska överväganden 
När forskning bedrivs inom samhällsvetenskapligt fält så finns det riktlinjer som bör beaktas. 
Det handlar i allt väsentligt om respekt för deltagarna i studien (Johansson & Svedner, 2006). 
Det finns därför några saker som är viktiga att informanterna blir upplysta om. Ofta ställer de 
också upp utan ersättning och bidrar med såväl tid som viktig information och värdefulla 
erfarenheter.  

Eleverna har blivit informerade om studiens syfte och att deras deltagande varit på helt 
frivillig basis och att de när som helst kunnat avbryta medverkan. Innan intervjuerna 
påbörjades så gick ett brev ut till barnens målsmän i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer (2002). Kortfattat handlar riktlinjerna om att deltagare i en forskningsstudie får 
information om syftet samt undersökningsmetoder (informationskravet). Deltagarna ska 
kunna ställa frågor kring studien och erhålla seriösa svar. De ska informeras om att de när 
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som helst kan avbryta sin medverkan utan risk för sanktioner (samtyckeskravet) samt att de 
ska kunna lita på att anonymiteter inte röjs (konfidentialitetskravet). Om informanterna 
dessutom är underåriga så skall samtycke inhämtas från målsman. Förfrågan om medgivandet 
för elevernas medverkan och önskan om tillstånd att via ljudupptagning spela in samtalen 
skedde via ovan nämnda brev till föräldrar (se bilaga 3). 

Det är självfallet viktigt för såväl elever som för själva undersökningen att de som intervjuas 
är trygga med att svaren inte kan kopplas till en specifik individ. Detta genererar mer ärliga 
och tillförlitliga svar än om det motsatta råder där identiteter riskerar att röjas. Endast 
rapportens författare har haft tillgång till det inspelade och transkriberade materialet. Samtliga 
medverkande elever gav sitt samtycke till att bli inspelade och i analysen förekommer endast 
fingerade namn för att säkerställa deltagarnas anonymitet.  

3.3 Genomförande 
De två första intervjuerna skedde i ett mötesrum under skoltid på skolan där eleverna studerar 
och den sista ägde rum i ett klassrum. Intervjuerna var tänkta att pågå i trettio minuter 
(effektiv tid) och spelades in med hjälp av ljudupptagning via persondator placerad mitt på 
bordet mellan informanterna. Den totala inspelningstiden uppgår till knappt 120 minuter. Det 
var ett medvetet val att spela in intervjuerna. Antecknande kan lätt bli distraherande för såväl 
intervjuare som den eller de som blir intervjuade. Det är inte heller så tidseffektivt att behöva 
anteckna under intervjuerna. Det inspelade materialet har därefter transkriberats för att på så 
vis underlätta analysen och för att kunna göra jämförelser och dra paralleller samt relatera till 
forskning och relevant litteratur. Transkriptionerna omfattar 10-14 sidor per intervju, totalt 
cirka 37 A4-sidor. Materialet kommer i analysen att struktureras i teman för att på så vis 
lättare åskådliggöra vad som framkommit.  
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4. Resultat  
Kött som måltidens mittpunkt 

På den inledande frågan om vad intervjupersonerna tänker då de hör ordet kött så finns en 
ganska unison uppfattning som handlar om mat liksom associationer till djur. 

Köttindustrin nämns också och Jeanette säger: ”jag äter ju inte sånt kött” och meddelar att hon 
äter viltkött som hennes pappa jagat och hon har både bevittnat slakt och medverkat vid jakten 
som hon skildrar. Naima säger att hon bara får bilder av djur och kött framför sig.  

På frågan vad eleverna skulle sakna i en måltid så nämner tre elever grönsaker och en fjärde 
vegetariskt varav den ena eleven, Naima, ger uttryck för att hon inte skulle njuta av maten i 
samma utsträckning om grönsaker saknades. Två pojkar nämner specifikt att det är proteinet 
de skulle sakna. Said säger dock att det inte nödvändigtvis måste komma från kött utan Quorn 
kunde ersätta det. Två elever medger att det är kött de skulle sakna på tallriken. Det är 
vanskligt att dra några generella slutsatser, men det är intressant att endast två nämner kött. 
Det är också svårt att veta hur de hade svarat om de blivit intervjuade individuellt eftersom 
det är lätt att påverkas av vad just den föregående personen nämnt.  

Den typiska måltiden 

När eleverna tillfrågas om hur en typisk måltid för dem ser ut så säger Jimmy att de oftast äter 
fisk och kött. Det är inte ofta hans familj äter något vegetariskt medan Naima informerar om 
att i hennes familj äts jättemycket grönsaker och att kött inte konsumeras varje dag. Said, med 
rötterna i mellanöstern, nämner grytor i vilka ingår olika örter, lamm, bönor och kyckling. 
Fläskkött äts dock inte eftersom det är oförenligt med religionen. Utifrån ovanstående svar så 
ges en bild av att informanterna (dock inte alla) ser kött som en naturlig, om än inte 
obligatorisk, del av en måltid.  

Djuromsorg och miljö 

Allt som slutligen hamnar på tallriken har betydelse både på ett lokalt och ett globalt plan: 
”Varje menybeslut påverkar miljön och klimatet, antingen till det bättre eller till det sämre” 
(Björklund, Holmgren & Johansson, 2008 s. 175). Men det är som vi vet inte lätt och Ylva 
Esping (2010) skriver om det svåra valet. Är det möjligt att äta kött med bibehållet samvete? 
frågar sig författaren. I samband med Nu-03 (Cullbrand & Petersson, 2005) nämner lärare att 
djurhållning ur etisk synvinkel var ett ämne som eleverna själva ville dryfta och ofta tas 
utgångspunkten i mediarapportering. 

Djurvälfärd är ett tema som ofta nämns under intervjuerna och åtminstone fyra elever ger 
uttryck för att de skulle välja svenskproducerat kött framför importerat. Esping (2010) menar 
att i Sverige så är både köttproduktion och djurens väl å ve en nationell angelägenhet och att 
det finns en samsyn. I andra länder spretar det mera och nivån på djurvälfärden varierar 
således. Dock anförs att importen av billigt utländskt kött utgjort ett hinder för en utveckling 
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mot en bättre välfärd för svenska djur. Det är kanske lätt att klappa sig för bröstet och anse att 
vi i Sverige är bäst beträffande djuromsorg men författaren skriver att det självfallet finns 
utländsk produktion som är lika bra om inte bättre än svensk.  

Det känns nästintill omöjligt att ett samtal kring animalieproduktion inte kommer in på 
djuromsorg och eleverna nämner gris- och kycklingproduktionens ibland fasliga förhållanden 
med fastspärrade grisar och djur som sägs stå på varandra. ”De blir inte behandlade som 
djur”, uttrycker Jeanette åsyftandes just fläsk- och fjäderfäindustrin. I fallet med belgian blue 3 
som också nämns så hörs kommentaren ”de var helt sönderavlade”. Under den tredje 
intervjun så är inte djuretiken lika framträdande i elevens resonemang även om den kommer 
på tal. Said: ”Det spelar ju en viss roll. Det är ju svårt att veta hur de faktiskt har haft det. 
Därför tänker jag inte så mycket på det.”  

Om uppmaningen att minska vår köttkonsumtion 

På frågan hur eleverna tänker kring uppmaningen att minska köttkonsumtionen så nämner 
Mandisa att det förmodligen är en svår utmaning då många gillar kött men tillägger senare: 
”Man kan typ ta små steg i taget, tycker jag. Men att sluta helt tror jag hade varit en svår 
utmaning”. Hennes resonemang ligger i linje med Livsmedelsverket (2016a) eftersom det inte 
finns några ambitioner från statligt håll om att vi helt ska sluta med att äta kött. Det handlar 
om att minska och att ”lägga om” det vill säga förändra nuvarande mönster. Said anser det 
också positivt att dra ned på köttet men säger vidare: ”det behöver inte betyda att man ska 
sluta äta det helt”. Emma är mycket tydlig i sitt ställningstagande och utbrister: ”jag har inte 
tänkt att sluta äta kött” och hon ämnar göra det så länge hon vet att djuren mått bra.  

Naima tycker det är bra att reducera intaget eftersom vi redan äter så mycket kött och senare 
berättar hon att i hemlandet konsumeras det i än större utsträckning och hon frågar sig ”ska 
man äta såhär mycket kött? De har gjort [lagat] för mycket också. Det är bara slöseri”. Hon tar 
även upp att många är ”jätteöverviktiga” och tycker att det hela är konstigt.  

Said anser att information från myndigheter och att belysa olika saker i skolan spelar roll. När 
det blev mer aktuellt i skolan i årkurs sju och åtta så tänkte han mer kring kött och säger ”jag 
var hemma om det var vegetariskt nån gång. Varför är det vegetariskt liksom? Jag vill ha 
kött”. Det framgår däremot inte om Said stannade hemma från skolan eller om han gick hem 
för att äta lunch.  

Prisets inverkan   

Köttets ursprung och prisbilden har ett tydligt samband och David menar att konsekvensen av 
att inhemskt kött är dyrare än det importerade blir att kunden väljer utländskt kött. Emma 
tycker att det är hemskt att ju bättre kött desto dyrare brukar det vara. Min egen prisjämförelse 
visade ju att det vegetariska alternativet Quorn var mer än dubbelt så dyrt som skinksteken. 

                                                
3 Belgian blue – sv. Belgisk blå. Även kallad monstertjur som genom avel växer onormalt mycket (Ne.se)  
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Jeanette nämner att lägre ekonomi kan försvåra valet av svenskt kött: ”alla kanske inte har så 
mycket pengar och har råd med det [svenskt kött]. Hon tänker att studenter tänker mer på 
pengarna än varifrån köttet kommer.  

Skolmåltiden och köttet i undervisningen 

Köttfri måndag är en global rörelse som i likhet med Livsmedelsverket inte heller har några 
ambitioner att göra människor till vegetarianer utan strävar efter ett mer klimatsmart 
tallriksupplägg (Arvidsson, 2015). En köttfri dag förekommer på skolan där eleverna studerar 
och trots en del invändningar från klasskamraterna så tycker intervjupersonerna överlag att 
det är en bra idé. Det förekommer också att det vegetariska alternativet uppskattas mer än det 
med kött i. Naima menar t.ex. att det inte gör så stor skillnad för henne om hon äter kött eller 
inte medan Jimmy säger att det beror på vad det är och uttrycker: ”jag gillar inte vegetabiliskt 
så jättemycket” men båda medger att det fungerar bra med en dag utan kött. Emma säger att 
hon inte tänker sluta att äta kött men anser att lagstiftningen kan göras strängare och att 
noggrannare koll av köttets ursprung bör göras.  

På frågan ”Hur upplever du att du i undervisningen utmanas till att äta mindre kött?” så svarar 
Said att eftersom man måste motivera allt man gör så är det lättare att motivera vegetariska 
matval jämfört med köttalternativ som är svårare att motivera. Han menar att de pratar mycket 
vegetariskt och att det underlättar valet. Det är ett så aktuellt ämne. Tematiska studier där flera 
olika skolämnen samverkar kommer också på tal och Said nämnde just hur tematiska studier 
underlättade hans förståelse.  

Enligt Naima ges många alternativ: ”i hem- och konsumentkunskap tänker man på vad som är 
bra för kroppen, vad som är SMART…” Jimmy refererar till tallriksmodellen som han 
antyder spelat roll för honom i fråga om förståelse för proportionerna mellan de olika 
energigivande komponenterna. Båda eleverna svarar ”ja” på frågan om de får förslag till 
köttalternativ. Mandisa ger uttryck för att många blir utmanade på lektionerna, men att när de 
lämnat skolan så tänker man kanske inte alls på det, d.v.s. lärdomen kan anses flyktig.  

Eleverna har en uppgift i årskurs nio som kallas för examensmiddagen och den nämns under 
två av intervjuerna. Examensmiddagen kan jämföras med ovan beskrivna uppgift ur 
Skolverkets bedömningsmaterial ”Den hållbara lunchen”, d.v.s. det är en uppgift av såväl 
praktisk som teoretisk karaktär och spänner över flera lektioner. Emma beskriver hur mycket 
hon lär sig utifrån den uppgiften, bl.a. att mat inte behöver kosta jättemycket och Said tar upp 
problematiken kring måltidens budget då han använde Quornfärs, men att det löste sig.   

Tallriksmodellen verkar förekomma i undervisningen men tenderar att bli en uppmaning från 
läraren och inget som eleverna använder sig av aktivt. Jeanette säger att hon aldrig tänker på 
tallriksmodellen och får medhåll även om den sägs fylla en funktion och är föremål för 
diskussion. Said framhåller en intention om att tänka på den även om den glöms bort 
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emellanåt. Emma säger att de ofta blir uppmanade av sin lärare att använda den vid 
planeringen.  

Kvinnlig sallad och manlig biff? 

Under andra intervjun samt den sista visades en bild med en sallad för eleverna. Syftet med 
bildvisningen och den kontext som presenterades var att försöka ta reda på om elevernas 
uppfattning kunde skilja sig ur ett genusperspektiv. Belasco (2008) menar att livsmedel kan 
kategoriserar som manliga eller kvinnliga. Said som får föreställa sig kvinnan i lunchrummet 
säger ”jag tänker att den kvinnan kanske väljer att äta mer hälsosamt” och fortsätter ”antingen 
är väl kvinnan vegetarian eller så…” och nämner att fetter från växtriket brukar vara 
hälsosammare och att det kunde vara ett skäl till att hon väljer salladen. Vad beträffar mannen 
vid vägkrogen så kopplar Said ihop det med tidsnöd, att mannen ska fortsätta arbeta och 
behöver få i sig energi för att klara detta arbete, men han tillägger också att mannen också 
kunde vara vegetarian. Naima och Jimmy har svårare att uttrycka vad de känner inför 
vägkrogsscenen, vilket de tydligt tillkännager men Jimmy tänker på smaken och yttrar: ”ja, 
det är väl gott”. Naima säger, efter att jag utmanat dem med att efterfråga om det går att se 
någon skillnad utifrån om det är en kvinna eller man som sitter med salladen; ”kvinnan 
kanske, ja, men jag ska vara nyttig…” och hon beskriver sen hur det förehåller sig när hon är 
ute: ”jag ser mest att det är kvinnor som äter sallad. Jag vet inte varför. Jag också.” Hon 
tycker för egen del att det är konstigt då Jimmy beskriver hur lite sallad han, hans pappa och 
farbror äter. Jimmy säger att de äter mest bara köttet. Naima förtäljer att såväl hon, hennes 
mamma som alla hennes systrar äter jättemycket sallad. Däremot äter hennes pappa och bror 
”hur mycket kött som helst”.  

 

      Bild 2: Vegetarisk sallad (coop.se) 
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Går det att prata om bättre och sämre kött? 

Eleverna fick också rangordna fem olika rätter efter premissen om det går att prata om bättre 
och sämre kött (där 1 var bäst och 5 sämst). De fem rätterna (se bilaga 2) var stekt och grillad 
kyckling, helstekt fläskfilé, lammrostbiff, helstekt oxfilé samt rengryta. Vad som sedan 
definierar bättre eller sämre lämnade jag åt eleverna att själva diskutera kring. Däremot lyfte 
jag olika tänkbara aspekter såsom pris, miljö och hälsa, i enlighet med de övergripande målen 
i kursplanen för skolämnet. Alla grupper rankade renmåltiden som den bästa. Här 
förekommer tankar om att köttet inte framställs i massmängd likt de andra köttslagen, 
ekologiskt och att djuret får leva naturligt. Naima och Jimmy placerade kycklingen på fjärde 
plats och Naima nämner fabriker utomlands som ”jättekonstiga miljöer”. Här framträder 
djuromsorg tydligt varför fläskfilén hamnade sist.  

I fyramannagruppen så är det etik som eleverna först enas kring efter att Emma frågat: ”ska vi 
ta de som mått bäst först och…?” Sen väljer de (kanske lite motsägelsefullt) att köttet kommer 
från utlandet. Kycklingen och fläskköttet hamnade på en delad tredjeplats med hänvisning till 
hur trångt och instängda de står i stallarna. ”De blir inte behandlade som djur”, säger Jeanette. 
Att oxfilén hamnade sist berodde på att den av eleverna sas komma från belgian blue eller 
monstertjur som den populärt benämnts. Sammanfattningsvis hamnade oxfilén däremot sist 
två av tre ggr och fläskfilén näst sist två ggr.  

5. Analys och diskussion 
Att kött är ett laddat ämne råder det knappast några tvivel om (Bengs et al, 2015). Kött kan 
diskuteras ur en mängd olika infallsvinklar och de ställningstaganden som varje individ gör 
kring att äta eller avstå kött är komplexa. Det är också viktigt att ha klart för sig att matvanor 
grundläggs tidigt och inte är så lättrubbliga (Lupton, 1996). Bengs et al. (2015) menar att så 
länge som kött har en framträdande roll kommer den eller de som försöker minska sin 
konsumtion att ifrågasättas. Enligt Marshall (2016) är veganer föremål för ifrågasättande och 
de känner att de ideligen måste förklara varför de äter som de äter och Walters (2012) menar 
att personer som avstår kött kan bli häcklade eller förlöjligade när de dinerar ihop med 
köttätare. Även användning av mindre kött än vad ransonen erbjöd i matlagningssammanhang 
kunde leda till ett ifrågasättande eller att bli förlöjligad (Bengs et al, 2015). När vi kritiserar 
vad någon äter, vad vi i själva verket gör är att kritisera personen ifråga genom att döma såväl 
dennes karaktär, värderingar som livsstil (Walters, 2012). Vi människor må bli dömda utifrån 
de matval vi gör i vardagen, men det är endast i skolan som vi blir betygsatta utifrån 
resonemang (Bohm et al, 2015).  

Det empiriska materialet har till viss del besvarat studiens frågor. Eleverna känner att de i 
undervisningen blir utmanade att minska sin köttkonsumtion. Det ges alternativ till kött även 
om animalier fortfarande intar en betydande roll i elevernas resonemang och tankar. Said som 
berättade att han var hemma då vegetariskt stod på lunchmenyn får i alla fall ses som att han 
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åtminstone tidigare hade en stark dragning till kött och går att knyta till Walters (2012) 
resonemang om att kött är aptitligt och att det skänker tillfredsställelse åt dess konsumenter. 
Att bli berövad det skulle innebära en alltför stor uppoffring för många. Naimas uttalande om 
köttkonsumtionen i hennes hemland kan jämföras med en utsaga i ovan nämnda studie av 
Bengs et al. (2015 s. 107) där en elev under ett samtal om hälsorisker förenade med ett högt 
köttintag utbrister: ”we eat way too much meat”.     

Bengs et al (2015) refererar till en situation där eleverna i årskurs 9 kunde välja grönsaker, 
men det visade sig att dessa valbara livsmedel var den minst viktiga delen av måltiden och lätt 
kunde exkluderas. Detta exemplifierar återigen köttets centrala betydelse. Det är det man vill 
åt. En informant i Marshalls (2016) studie ser dock gärna att grönsakerna intar köttets 
huvudroll. Marshall förklarar att orsaken till varför vi i västvärlden inte vill minska vårt 
köttintag är dess huvudroll i måltiden där grönsakerna ses som accessoarer. 

Det finns en ambition hos en del av eleverna i min studie att använda sig av tallriksmodellen, 
men redskapet blir lätt negligerat. Djuromsorg kommer högt upp på informanternas agenda, 
vilket visas genom det faktum att svenskt kött har företräde när eleverna får välja. Även när 
eleverna ombads rangordna fem olika kötträtter så hamnade etikaspekten i förgrunden. Etik 
var flera gånger på tapeten under intervjuerna och just djuromsorg förutom exempelvis 
personlig hälsa och avsmak för kött nämner Bengs m.fl. (2015) som skäl till att välja en 
vegetarisk kosthållning. I studien av Bengs m.fl. om köttets centrala roll i hem- och 
konsumentkunskapsämnet så kom djurvälfärd emellertid mycket sparsamt på tal. Filmer och 
reportage i tv och andra medier brukar få ett relativt stort genomslag hos människor. 
Frostling-Henningsson, Hedbom & Thuresson (2010 s. 17): ”Efter att ha sett programmet [om 
danska grisfarmar] slutade vi köpa danskt kött...” Dock tenderar information av det här slaget, 
det vill säga om vanvård, fusk eller annat misskrediterande för branschen, att ge kortvarig 
inverkan på köpbeteenden. Ofta väger den personliga hälsan och välbefinnandet tyngre än 
moraliska betänkligheter kring djur och miljö. Ett exempel på en konflikt är det faktum att de 
flesta människor sympatiserar med djur som far illa. Likväl så fortsätter många av 
sympatisörerna att inta kött (Walters, 2012). Smak kan alltså ges företräde när ambivalensen 
gör sig påmind. I den bästa av världar får djuren leva ett bra liv innan de utan lidande slaktas, 
men den stora efterfrågan på kött omöjliggör visionen, menar Walters.  

Kunskap och ansvar 

En av den svenska skolans många uppgifter är att fostra eleverna till ansvarsfulla och 
kompetenta samhällsmedborgare (Skolverket, 2016). Vi människor har en mängd olika roller 
och inte minst som konsumenter där vi kan tyckas ganska små i jämförelse med 
livsmedelsproducenter, detaljhandlare och myndigheter. Det spelar trots allt roll vad vi 
faktiskt väljer och hur vi agerar (Lagerberg Fogelberg, 2008; Persson & Persson, 2015).  För 
att återknyta till Belasco (2008 s. 9): ”att ha ansvarskänsla innebär både att komma ihåg hur 
maten nått dig (dåtid) och förutse konsekvenserna längre fram (framtid)” (min översättning). 
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Men det är inte kunskap som utgör en barriär till att äta enligt föreskrifter utan andra orsaker 
nämns såsom tid, ekonomi, smak och gruppnormer (Bohm et al, 2015). Faktorer som alla 
ryms inom den kulinariska triangeln (Belasco, 2008). Ätande är en social praktik och 
människor anpassar sig när det gäller mat för att platsa i en viss grupp. Enligt Marshall (2016) 
har våra matval med omsorg och sammanhållning med nära och kära att göra. 

Bengs m.fl. (2015) skriver under på att ätande är en social praktik genom vilken människor 
manifesterar sin grupptillhörighet. Det innebär att avvikande från normen kan vara svårt. 
Detta resonemang kan möjligtvis appliceras på intervjusituationen. Eleverna känner varandra 
och ett svar som inte överensstämmer med gruppens värderingar skulle kunna leda till förlöj-
ligande av personen som yttrat det.  

Att förändra sin kost  

”Att ifrågasätta socialt befästa normer sker sällan friktionsfritt vilket kräver nya grepp för att 
införliva hållbarhet på menyn” (Marshall, 2016 s. 215). Vi bör alltså sätta våra matvanor, 
traditioner och dylikt under lupp för att bli varse huruvida dessa har eller inte har en negativ 
inverkan på miljö och klimat. Omläggningen får hur som helst inte leda till att vardagsliv och 
relationer med andra människor inkräktas på i alltför stor omfattning. Anton, en informant i 
Marshalls studie (2016), förklarar hur hans arbete med miljövetenhet handlat om förändring 
av praktiker och varor som pö om pö introducerats. Nu återvänder vi till Mandisa och Saids 
resonemang som gick ut på små men inte oviktiga förändringar.   

Att äta klimatsmart behöver inte resultera i ett spartanskt leverne utan det innebär att satsa 
mer på konsumtion av livsmedel med liten klimatpåverkan. Konsumenten är emellertid en 
kugge i det stora livsmedelsmaskineriet och kan därmed inte ensam ansvara för allt utan 
samarbete fordras med företag och myndigheter för att möjliggöra en omläggning av val och 
beteenden (Lagerberg Fogelberg, 2008).  

Jag tänker att det är lätt att stirra sig blind på livsmedelskonsumtion i allmänhet och vårt 
köttätande i synnerhet, men enligt Lagerberg Fogelberg (2008) så ska våra matinköp sättas i 
relation till vår övriga konsumtion och individen kan försöka identifiera vad som är viktigast 
och utifrån det göra avvägningar mellan olika varor, tjänster etcetera. Jag instämmer i detta 
resonemang och lärare bör vara tydliga här och lyfta fram svårigheten så att eleverna inte 
fullständigt dukar under när de inser hur komplext det faktiskt är med alla olika perspektiv 
som kan tas i beaktande genom de olika roller en och samma individ kan inneha. 

Sen går det naturligtvis också att tycka att vi i den rika delen av världen har något slags 
huvudansvar eftersom vi har de ekonomiska resurserna som fordras för en omställning till ett 
hållbarare samhälle. Enligt en rapport refererad till av Marshall (2016) så är just minskat 
köttintag en utmaning som åligger de rika länderna. Vinsterna med minskad köttkonsumtion 
kommer inte endast miljön tillgodo utan även individhälsan förbättras (Brown, 2012).  
Troligtvis kommer det att behövas kraftfullare åtgärder från statens sida för att vi medborgare 
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och tillika konsumenter ska förändra vårt beteende på allvar. Deltagare i Marshalls studie 
(2016 s. 171) delar uppfattningen: ”det krävs politiska medel för att åstadkomma betydande 
attityd- och beteendeförändringar”. De medel eller verktyg som kan användas är 
informations- och utbildningsinsatser, reglering av vad privatpersoner får respektive inte får 
göra samt ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter och subventioner (Jordbruksverket, 
2013). När det kommer till utbildningsinsatser så är givetvis hem- och konsumentkunskap en 
viktig pusselbit i arbetet.  

Pris är en av flera faktorer som påverkar hur mycket kött som konsumeras (Marshall, 2016) 
och Said tror att folk skulle äta mindre kött om det kostade mer. Han tar också upp det faktum 
att nötfärs går att få till lägre pris än Quornfärs, vilket av en del konsumenter kan tyckas 
orimligt. Han poängterar dock att han inte anser att det vegetariska alternativet Quorn är för 
dyrt, men att prisskillnaden jämfört med köttfärs kan vara avgörande för vissa konsumenter. 
”Aldrig i livet att jag betalar mer för en squash än för en kyckling”, säger matetnologen 
Håkan Jönsson (Esping & Esping, 2010 s. 26).   

Hur kan förutsättningarna i hem- och konsumentkunskap bli bättre? 

Reflektion är en viktig del av undervisningen och hem- och konsumentkunskap har här en 
särställning genom att reflektion och medvetande tar sig uttryck i handling och kan utifrån det 
utmanas. Det är inte tillräckligt att utföra något. Ett utförande kräver reflektion om 
kursplanemålen ska infrias (Cullbrand & Petersson, 2005). Höijer med flera (2014) frågar sig 
om undervisningstiden är alltför snävt tilltagen för att reflektion ska möjliggöras och under 
Nu-03 (Cullbrand & Petersson, 2005) framkom vikten av tidsmässigt väl tilltagna lektionspass 
för att möjliggöra att även värdering hinns med. I denna värdering kan och bör självklart 
uppfattningen kring köttets (och rimligtvis även andra animaliers) centrala plats i måltiden 
utmanas.  

Hur ska då ett tillskott av tid komma till stånd? Edman (2005) föreslår exempelvis att hem-
och konsumentkunskapsundervisningen förstärks genom en kraftigt utökad timplan. I hans 
scenario fördubblas antalet timmar i grundskolan och ämnet går i bräschen för hållbar 
konsumtion. Så mycket kan i alla fall konstateras att sedan den nya läroplanen, Lgr 11, såg 
dagens ljus så har i varje fall inte något tillskott av tid skett. Höijer m.fl. (2014) tar upp att 
tidsbrist innebär att det är läraren som plockar fram och fördelar varor fastän eleverna likväl 
skulle kunna göra det. Jag tänker att om detta göromål ibland lämnades till eleverna så kunde 
det åskådliggöra hur ungdomarna tänker kring proportioner och på så vis utgöra en källa till 
diskussion kring animaliekonsumtion i ett konkret sammanhang.      

Precis som anfördes i Nationalencyklopedin (Ne.se, 2016) så krävs en helhetssyn i fråga om 
hållbar utveckling. Denna helhetssyn kan komma till stånd genom ämnesövergripande eller 
tematiska studier (Björneloo, 2008). Det framgår också av styrdokumenten att eleverna ska 
ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Skolverket, 2016). Här finns alltså en potential 
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för grundskolans minsta ämne att göra sin röst hörd genom studier där olika ämnen samverkar 
och eleverna ser hur komplexa samband hänger ihop och kan på så vis lättare tillgodogöra sig 
kunskaperna. Under Nu-03 (Cullbrand & Petersson, 2005) framgick att en klar majoritet av 
eleverna hade möjlighet att inom ramen för elevens val välja hem- och konsumentkunskap. 
Men då är frågan hur mycket fördjupning det blir och hur mycket tid som egentligen tillägnas 
hållbarhetsfrågor. 

Omvärldsanknytning och elevinflytande 

Hos eleverna finns många uppslag till diskussion utifrån aktuella teman som kan kopplas till 
dem själva: ”Elevernas livsvärld är ständigt närvarande i undervisningen.” ( Cullbrand & 
Petersson, 2005 s. 118). Detta anger författarna vara en bra grund för utveckling av 
skolämnet. Mat berörs ofta i medier och undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska ta 
upp aktuella debatter och ny forskning. Härigenom vidgas perspektiven och egna tankar blir 
utmanade. Detta kan utgöra grund för elevens reflektion, värdering och ställningstagande 
(Skolverket, 2011b). Björneloo (2008) vill dock höja ett varningens finger eftersom mycket 
av det vi lär oss faller i glömska eller negligeras och det finns en slags övertro att genom 
kunskap så löser sig allt. Sällan handlar moraliska dilemman om intellektuella processer utan 
det är som ovan anförts andra behov såsom ekonomi, tid och lust som regerar. Individen vill 
sträva efter att handla efter sin intention, men i vägen kommer normer och värderingar 
(Cullbrand & Petersson, 2005).  

Vilka strategier kan lärare använda sig av i undervisningen? 

Höijer med flera (2014) exemplifierar hur läraren kan förse eleverna med mindre mängd kött 
än receptet föreskriver. Detta kan ju självfallet krocka med elevernas önskemål om en större 
ranson och då är det viktigt att föra en diskussion kring det, anser jag.  Författarna menar att 
även om de vardagliga matvalen innebär flera olika motsägelser så måste lärare reflektera 
över sina val av ingredienser och kontinuerligt kommunicera aspekterna hälsa och miljö. 
Detta vill jag tro att de flesta hem- och konsumentkunskapslärare har i åtanke.  

Björneloo (2008) argumenterar för det positiva med att eleverna i undervisningen bidrar med 
förslag till vad som tillagas. När det är utländska rätter på tapeten så kan det leda in 
diskussionen på hur mycket växthusgaser som importen av dessa livsmedel förorsakar och om 
lokalproducerade livsmedel kan ersätta. En annan källa till diskussion är såklart det faktum 
som Höijer m.fl. (2014) tar upp där läraren har en intention om att köpa närproducerat men av 
icke nämnd anledning handlar av en återförsäljare 140 km ifrån skolan istället för att handla 
från den närbelägna butiken, eller där skolan tillhandahåller lågprismärken istället för 
ekologiska varor. Detta kan såklart ifrågasättas och en rimlig förklaring till det sistnämnda, 
enligt mig, är nog återigen en av ramfaktorerna - nämligen ekonomi. Det föreligger också en 
ständig risk att elevers inflytande krockar med ambitioner från läraren och kursplanen när 
tiden är den springande punkten i grundskolans minsta ämne, menar jag. Vad beträffar ämnets 
ringa tid så finns det likväl förutsättningar att ge dessa frågor mer plats på schemat.  
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Som tidigare påpekats så är det viktigt att undervisningen inte är normativ, d.v.s. förespråkar 
vad som är ”rätt” respektive ”fel”. Det kan leda till skuldkänslor hos eleven och i 
förlängningen kanske handlingsförlamning på grund av rädsla för att göra fel, inte behaga 
läraren etcetera. Det handlar till syvende och sist om att ifrågasätta de val som vi gör i vår 
vardag samt belysa vilka konsekvenser våra handlingar får på såväl individ- och gruppnivå 
som globalt. Och när ordet bäst förekommer i debatten krävs givetvis en diskussion. Vem 
eller vad åsyftas när det gäller bäst? Vi får slutligen inte glömma att vi har med unga individer 
att göra. Individer som behöver vägledning. Inte smäll på fingrarna.  

När det kommer till genus så ska inte ignoreras det faktum att en stor andel av lärarna i hem- 
och konsumentkunskap är kvinnor (Petersson, 2007). Det kan till viss del påverka hur och vad 
som sägs om animaliska livsmedel, enligt min uppfattning. Om grönsaker anses kvinnligt, 
vuxet och mindre häftigt så är det troligt att de som inte kan eller vill identifiera sig med 
någon av dessa egenskaper inte heller väljer att äta dem (Bohm et al., 2015). Även lärarens 
egna intressen inverkar på undervisningsupplägg och stoff. Om läraren har ett genuint intresse 
av vegetabilier så torde det spilla över på hur de presenteras men även hur frekvent de 
förekommer.  

Att avsaknaden av kött kan försvåra matlagningen (Bengs, 2015; Marshall, 2016) kan tyckas 
paradoxalt i vårt överflödssamhälle. Men genom information om vilka fördelar en förändrad 
kost för med sig, inspiration till nya måltider med mindre betoning på kött samt en vilja att 
förändra sin kost både för den egna hälsan, plånboken och miljöns skull så är det möjligt. 
Kanske var det just inspiration till vegetariska alternativ som saknades för Saids del: ”Det 
finns inte så jättemånga [vegetariska rätter] jag känner till just nu” och tillägger att om han 
fann ett grönt substitut till kötträtter han gillar så kunde det få honom att äta vegetariskt 
istället. I Marshalls (2016) studie figurerar Åsa som tycker att det blir svårare att laga mat 
utan kött. Författaren skriver att en omläggning av och satsning på matlagning fordras när 
icke-animaliska alternativ introduceras. Här har ju hem- och konsumentkunskapslärarna 
möjlighet att bidra på bred front.   

Om individen ska praktisera hållbar konsumtion så förutsätter det att denne innehar attityder 
och värderingar som överensstämmer med vad det innebär att handla hållbart. Attityder kan 
ses som mer ytliga och flyktiga jämfört med värderingar som kan tolkas som mer inneboende 
och mindre föränderliga (Barkman, 2014). Men tilläggas bör att värderingar kan inrymma 
attityder varför ett särskiljande begreppen emellan inte blir tydligt.   

Några av elevernas svar överensstämmer inte med bilden som Skolverket (2011b), 
författarparet Esping (2010) samt Björklund m.fl. (2008) förmedlar, nämligen den 
komplexitet av olika val och ställningstaganden som dagens konsumenter ställs inför, i varje 
fall inte när det kommer till val utifrån köttets ursprung. Samtliga fyra eleverna i den andra 
intervjugruppen uppger att de skulle välja svenskt kött. De anger dock lite olika orsaker till 
valet av inhemskt kött där såväl djurhänsyn som smak och att det är bättre för miljön, kommer 
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på tal. Intressekonflikter verkar alltså föreligga. Emma önskade ju en bättre koll på varifrån 
köttet kommer. Det är dock oklart om hon syftar på att konsument eller myndighet ska stå för 
denna ursprungskontroll. Som tagits upp tidigare så kan individen känna ansvar men anse att 
”görandet” ligger utanför en själv, det vill säga att någon annan aktör står för åtgärderna 
(Barkman, 2014). Said anser dock att det är mycket svårt och vad gäller olika aspekter som 
kan tas hänsyn till säger han: ”Det är ofta man inte kan tänka på alla dem utan man väljer bort 
några”. Han tror att enda möjligheten att få ihop alla aspekterna vore om man skulle odla 
allting själv. Barkman (2014) menar att när vi står i butiken så ställs vi inför flera 
komplicerade valmöjligheter och informationen kanske finns hos individen, men den kan vara 
svår att i varje specifik situation tillämpa. Det kan också vara svårt att ta till sig ny kunskap 
särskilt om den omkullkastar ens föreställningar (Marshall, 2016). 

När det gäller de etiska dilemman förenade med köttkonsumtion som eleverna ger uttryck för 
så kan vi återkalla Belascos (2008) kulinariska triangel av motsägelser. I ena hörnet av 
triangeln återfinns ”ansvar” som har att göra med etik och vilka konsekvenser individens 
matval har för bl.a. hälsa och miljö (två av de övergripande målen för undervisningen i hem- 
och konsumentkunskap). I det andra hörnet finns identitet vari ingår smakpreferenser, familj, 
kulturell bakgrund och minnen bland flera andra faktorer. Triangelns tredje hörn står för 
bekvämlighet och utgörs av faktorer som pris, tillgänglighet och hur lätt eller svårt en måltid 
bereds (Bengs et al, 2015; Höijer m.fl., 2014). För att få en konkret situation då triangeln kan 
komma till användning ger Bengs med flera (2015) exempel på en motsägelse där en person i 
hushållet tillagar en köttmåltid för att det är enkelt (bekvämlighet) och för att det stärker 
relationsband inom familjen (identitet), men handlingen kanske går stick i stäv med synen på 
djurvälfärd eftersom den som lagar maten tänker på hur illa djuren blir behandlade inom 
köttindustrin (ansvar). Individens handlingar går tvärtemot intentionerna att avstå en viss 
produkt trots att det dåliga samvetet gör sig påmint. 

5.2 Metoddiskussion 
Det är självfallet en brist för studien att alla grupper inte erhöll samma frågor. Samtidigt så 
bör intervjuaren inte låsa sig vid ett förutbestämt frågeprotokoll. Det hade också varit 
värdefullt att mer ingående diskutera olika uppgifter som eleverna får i skolämnet. Måhända 
hade en annan dynamik tillförts intervjuerna om någon eller några elever med 
vegetarisk/vegansk kosthållning medverkat.   

Det gäller att gå varsamt fram vid intervjuer. Inte minst gäller detta vid intervjuer med barn 
där både barnens egna och föräldrarnas val kan kännas ifrågasatta av intervjuaren (Trost, 
2010). Frågor som ”varför” eller ”hur kommer det sig” kan låta anklagande och kanske hindra 
den som blir intervjuad från att öppna sig och leder till att denna blir rädd för att svara ”fel”.   
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5.2.1 Bortfall 
Då antalet intervjuade endast uppgår till sju stycken så är det vanskligt att dra några generella 
slutsatser utifrån de svar som framkommit. Generaliserbarheten är därmed låg. Det går att 
fråga sig hur det hade varit att intervjua eleverna enskilt respektive flickor och pojkar för sig. 
Vilka andra svar hade genererats? Inbjudan gick ut till två andra skolor där den ena tackade 
nej och slutligen bestämdes att enbart elever vid en skola skulle utgöra underlag för studien. 
Det hade också gått att även intervjua pedagoger för att få deras bild av hur det förhåller sig 
och därigenom hade elevernas svar kunnat kontrasteras mot lärarutsagorna. Hur det kommer 
sig, trots ständiga uppmaningar från läraren, att det pedagogiska verktyget Tallriksmodellen 
negligeras av en del elever kunde vara en annan frågeställning att ta sig an.  

5.2.2 Vidare studier 
Kanske kan denna uppsats ge inspiration till vidare studier inom ämnet köttkonsumtion och då 
kunde en intressant forskningsfråga vara hur manliga hem- och konsumentkunskapslärare 
förhåller sig till kött. Eftersom hem- och konsumentkunskap har så sparsamt med 
undervisningstid och dessutom är relativt outforskat så bör det följaktligen finnas behov av 
ytterligare forskning på området.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Om jag säger kött, vad tänker ni då? 

Har du någon relation till köttindustrin? 

Vilken typ av kött äter du? 
 

Är det någon annan som har någon koppling till köttindustrin?  
 

Hur ser en typisk middag ut för dig? 

Vad kan du inte vara utan i en måltid? 

Hur tänker du kring uppmaningen att minska köttkonsumtionen? 

Hur upplever du att du i undervisningen utmanas till att äta mindre kött? 

Tänker du på att köttkonsumtion påverkar miljön? På vilket sätt gör den det? 

Vilka för- respektive nackdelar är förenade med att äta kött?  

I läro- och kursplaner så är begreppet hållbar utveckling ett genomgående perspektiv. Vad 
tänker ni kring det begreppet? Går det att koppla till köttkonsumtion? Hur i så fall? 

Diskussioner kring de sex matbilderna där de fem första skulle rangordnas utifrån bättre 
respektive sämre kött. 

Den sista bilden skulle diskuteras utifrån två olika scenarier där det första innefattade en 
kvinna i ett lunchrum med salladen framför sig. Den andra situationen var en man vid en 
vägkrog.  
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Bilaga 2. De sex bilder som förevisades eleverna under 
intervjuerna. 
 

 

Vegetarisk sallad 

 

 

Stekt och grillad kyckling  

 

   

Helstekt fläskfilé  
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     Lammrostbiff 

 

 

       Helstekt oxfilé 

 

      Rengryta 
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Bilaga 3. Brev till föräldrar 

Hej, föräldrar.      
  

Jag heter Jonatan Thalén och studerar till ämneslärare vid Umeå Universitet. Inom ramen för 
mitt examensarbete i ett av mina undervisningsämnen har jag som mål att under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som jag genomför på X-skolan, genomföra intervjuer 
med elever i årskurs 9 vid ert barns skola. Jag kommer att använda mig av gruppintervjuer för 
min undersökande studie där eleverna kommer att ges möjlighet att diskutera kring 
livsmedelskonsumtion och matval. 

Elevernas deltagande är självklart helt på frivillig basis och den som önskar kan när som helst 
välja att inte längre delta. 

En intervju beräknas pågå cirka 40-50 minuter. Jag har för avsikt att spela in de samtal(endast 
ljudupptagning via dator) som förs för att ha som underlag till min studie. Endast jag och 
eventuellt min handledare kommer att ha tillgång till det inspelade materialet och vid 
bearbetningen kommer alla eventuella namn att anonymiseras. Det kommer således inte att gå 
att härleda information till vare sig enskilda elever eller skola. Det är av stort värde att jag får 
genomföra dessa intervjuer och jag hoppas på ert medgivande. 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig liksom om ni inte vill att ert barn 
deltar/blir inspelat.  

Med vänliga hälsningar 

Jonatan Thalén 

070-XXX XX XX 

joth0039@student.umu.se 

 


