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Förord	  
	  

Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  lärare	  som	  ställt	  upp	  vid	  intervjuerna	  och	  
därmed	  gett	  mig	  möjligheten	  att	  genomföra	  denna	  studie!	  Ett	  stort	  tack	  även	  till	  
min	  handledare	  Gunilla	  Näsström	  för	  hjälp	  och	  stöd	  under	  arbetets	  gång.	  Jag	  vill	  
även	  tacka	  min	  seminariegrupp	  och	  alla	  ni	  andra	  som	  läst	  och	  hjälpt	  mig.	  	  

	  

Tack	  så	  mycket!	  

	  

Elisabeth	  Embretsén	  

	  
	  



	  

Sammanfattning	  
	  

I	  studien	  undersöks	  hur	  användbart	  materialet	  och	  modellen	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  för	  
att	  elever	  i	  grundskolan	  ska	  få	  möjlighet	  att	  nå	  upp	  till	  de	  kunskapskrav	  som	  
presenteras	  som	  mål	  i	  kursplanen,	  vilket	  stöd	  det	  ger	  lärarna	  att	  ge	  
förutsättningar	  för	  detta	  samt	  vilket	  resultatet	  blir	  av	  användningen.	  Syftet	  är	  att	  
validera	  användningen	  av	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapsundervisningen	  i	  grundskolan.	  För	  detta	  har	  flera	  metoder	  
använts.	  Dels	  har	  teoretiska	  analyser	  av	  innehållsvaliditeten	  hos	  materialet	  
genomförts	  genom	  att	  undersöka	  materialets	  samstämmighet	  till	  kursplan	  och	  
kunskapsformer.	  Även	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  lärare	  har	  genomförts	  för	  att	  
skapa	  en	  bild	  av	  det	  praktiska	  användandet.	  Resultatet	  ger	  en	  bild	  av	  lärarnas	  
användande	  av	  materialet	  och	  deras	  arbetssätt	  som	  bland	  annat	  består	  av	  större	  
arbetsområden	  med	  både	  praktiska	  och	  teoretiska	  inslag,	  med	  kompletterande	  
material	  och	  arbetsformer.	  Resultatet	  från	  analyserna	  av	  innehållsvaliditeten	  
visar	  att	  materialet	  i	  tillräcklig	  grad	  samstämmer	  med	  kursplaner	  och	  
kunskapsformer	  för	  att	  en	  användning	  ska	  vara	  befogad.	  Detta	  leder	  till	  en	  
diskussion	  om	  att	  materialet	  inte	  ensamt	  kan	  användas	  för	  att	  eleverna	  ska	  nå	  
kursplanens	  mål	  och	  utveckla	  kunskapsformer.	  Även	  materialets	  fördelar	  och	  
sätt	  att	  användas	  diskuteras,	  samt	  vikten	  av	  att	  generellt	  validera	  användningen	  
av	  material	  som	  används	  i	  undervisning.	  	  

Nyckelord:	  verktyg,	  hållbar	  utveckling,	  kunskapsformer,	  innehållsvaliditet,	  
lärares	  användning	  

Abstract	  
	  

In	  this	  study	  the	  material	  and	  model	  Ät	  S.M.A.R.T.	  is	  being	  examined	  in	  order	  for	  
students	  in	  elementary	  school	  to	  be	  able	  to	  reach	  the	  goals	  set	  in	  the	  curriculum,	  
what	  support	  it	  gives	  to	  teachers	  so	  they	  can	  give	  this	  help	  and	  what	  result	  the	  
use	  of	  the	  material	  produces.	  The	  purpose	  is	  to	  validate	  the	  use	  of	  the	  material	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  in	  the	  teaching	  of	  home	  economics	  in	  elementary	  school.	  In	  order	  to	  
achieve	  this	  several	  methods	  have	  been	  implemented.	  Theoretical	  analyses	  of	  
the	  content	  validity	  have	  been	  implemented	  through	  analysis	  of	  the	  accordance	  
of	  the	  material	  to	  the	  curriculum	  and	  different	  forms	  of	  knowledge.	  Qualitative	  
interviews	  have	  been	  conducted	  with	  teachers	  to	  create	  a	  picture	  of	  the	  practical	  
use	  of	  the	  material.	  The	  result	  paints	  a	  picture	  of	  the	  teachers’	  use	  of	  the	  material	  
and	  their	  ways	  to	  work	  with	  it	  which	  amongst	  others	  is	  made	  up	  of	  longer	  
projects	  with	  both	  practical	  and	  theoretical	  elements,	  with	  complementing	  
material	  and	  methods.	  The	  results	  of	  the	  analysis	  of	  the	  content	  validity	  show	  
that	  the	  material	  corresponds	  in	  accordance	  to	  the	  curriculum	  and	  different	  
forms	  of	  knowledge	  so	  that	  the	  use	  is	  appropriate.	  This	  leads	  to	  a	  discussion	  if	  
the	  material	  alone	  can	  be	  used	  in	  order	  for	  the	  students	  to	  reach	  the	  goals	  set	  by	  
the	  curriculum	  and	  develop	  different	  forms	  of	  knowledge.	  The	  material’s	  



advantages	  and	  ways	  to	  use	  it	  are	  discussed	  and	  also	  the	  importance	  to	  generally	  
validate	  the	  use	  of	  material	  that	  is	  used	  in	  teaching.	  	  
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	   1	  

Inledning	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  står	  i	  affären	  och	  väljer	  mellan	  om	  jag	  ska	  köpa	  salladen	  eller	  kålen.	  Vilka	  
grönsaker	  är	  mest	  miljövänliga?	  Jag	  vill	  ju	  också	  äta	  något	  som	  är	  nyttigt	  för	  mig,	  
ska	  jag	  välja	  de	  KRAV-‐märkta	  tomaterna	  då?	  Går	  det	  köpa	  mat	  som	  är	  bättre	  
både	  för	  min	  egen	  hälsa	  och	  samtidigt	  bra	  för	  miljön?	  Frågorna	  dyker	  upp	  till	  
debatt	  i	  tv,	  tidningar	  och	  inte	  minst	  i	  mataffären	  när	  vi	  står	  inför	  alla	  dessa	  val.	  
Hur	  ska	  vi	  konsumenter	  kunna	  göra	  bra	  val	  när	  både	  miljön	  och	  min	  egen	  hälsa	  
kan	  bli	  lidande	  av	  att	  ”fel”	  livsmedel	  hamnar	  i	  kundkorgen?	  Hur	  ska	  vi	  nå	  en	  
livsmedelskonsumtion	  som	  verkar	  för	  hållbarare	  miljö	  och	  samtidigt	  tänka	  på	  
vår	  hälsa?	  Undervisningen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  utgår	  från	  läroplanen	  
för	  grundskolan	  (Lgr	  11)	  med	  den	  nationella	  kursplanen,	  som	  ska	  ligga	  till	  grund	  
för	  innehållet	  som	  bearbetas.	  Kursplanen	  säger	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  ”värdera	  
val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  och	  som	  konsument	  samt	  utifrån	  perspektivet	  
hållbar	  utveckling”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  42).	  Inom	  ämnet	  finns	  även	  tre	  
perspektiv	  som	  ska	  genomsyra	  hela	  det	  arbete	  som	  bedrivs	  i	  ämnet,	  vilka	  är	  
miljö,	  hälsa	  och	  ekonomi	  (Skolverket	  2011b).	  Kursplanen	  är	  alltså	  tydlig	  med	  att	  
eleverna	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskapen	  ska	  lära	  sig	  att	  göra	  medvetna	  val,	  just	  
med	  tanke	  på	  miljön	  och	  den	  egna	  hälsan.	  Detta	  område	  är	  även	  något	  som	  
speciellt	  har	  fångat	  mitt	  intresse,	  både	  i	  och	  utanför	  min	  utbildning.	  	  

När	  jag	  som	  lärarstudent	  fått	  inblick	  i	  undervisningen	  under	  mina	  VFU-‐perioder	  
har	  jag	  stött	  på	  en	  pedagogisk	  modell	  som	  återkommer	  inom	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapen,	  modellen	  Ät	  S.M.A.R.T.	  Under	  lärarutbildningen	  har	  jag	  
mött	  lärare	  som	  använt	  sig	  av	  denna	  modell	  och	  den	  är	  återkommande	  inom	  den	  
ämnesinriktade	  undervisningen	  i	  utbildningen.	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  ett	  pedagogiskt	  
material	  framtaget	  2001	  av	  Centrum	  för	  tillämpad	  näringslära	  (CTN)	  för	  att	  ge	  
ett	  verktyg	  för	  hur	  livsmedelskonsumtion	  kan	  bli	  mer	  hälso-‐	  och	  miljövänlig	  
(CTN,	  Samhällsmedicin,	  2001;	  Eliasson,	  2003).	  En	  utvärdering	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  
har	  genomförts	  av	  CTN	  som	  visar	  att	  den	  största	  gruppen	  användare	  av	  
materialet	  är	  lärare,	  främst	  i	  grundskolans	  senare	  år	  i	  ämnet	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  (Eliasson,	  2003).	  Trots	  detta	  är	  inte	  Ät	  S.M.A.R.T.	  ett	  material	  
framtaget	  med	  lärare	  som	  målgrupp.	  Enligt	  Pia	  Lindeskog	  som	  varit	  med	  och	  
utvecklat	  materialet	  är	  det	  tänkt	  att	  passa	  flera	  olika	  målgrupper	  och	  åldrar	  
(Lindeskog,	  Pia.	  Personlig	  kommunikation,	  2	  mars	  2012).	  Min	  nyfikenhet	  har	  
väckts	  varför	  denna	  modell	  tilltalar	  så	  många	  och	  vill	  därför	  titta	  närmare	  på	  
användningen	  av	  modellen.	  I	  en	  intervju	  med	  Pia	  Lindeskog,	  som	  var	  med	  och	  
utvecklade	  materialet,	  berättade	  hon	  att	  kursplanen	  inte	  på	  något	  speciellt	  sätt	  
lyfts	  fram	  eller	  funnits	  i	  speciell	  åtanke	  då	  materialet	  utvecklades	  (Personlig	  
kommunikation,	  2	  mars	  2012).	  Detta	  har	  gjort	  att	  jag	  velat	  undersöka	  
materialets	  samstämmighet	  med	  kursplanen.	  Hur	  tolkar	  lärarna	  innehållet	  i	  
materialet	  i	  förhållande	  till	  målen	  i	  styrdokumenten	  för	  ämnet?	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  
en	  modell	  som	  tilltalar,	  men	  hur	  står	  sig	  innehållet	  i	  förhållande	  till	  ämnets	  mål?	  
Jag	  har	  velat	  undersöka	  vad	  effekterna	  blir	  av	  att	  ett	  externt	  material	  som	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  används	  på	  skolarenan	  där	  verksamheten	  är	  styrd	  av	  läro-‐	  och	  
kursplaner.	  	  	  

I	  utvärderingen	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kom	  Eliasson	  fram	  till	  att	  	  
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En	  annan	  fördel	  med	  materialet,	  enligt	  de	  intervjuade	  var	  att	  det	  är	  ett	  bra	  
hjälpmedel	  för	  att	  diskutera	  mat-	  och	  miljöfrågor,	  vilket	  de	  ibland	  upplever	  som	  
komplex.	  Skälet	  till	  det	  sa	  de	  är	  att	  området	  är	  brett	  och	  att	  kombinationen	  mat,	  
hälsa	  och	  miljö	  är	  relativt	  nytt	  för	  dem	  (Eliasson,	  2003	  s.	  32).	  

I	  utvärderingen	  framkom	  att	  ett	  material	  som	  tar	  upp	  både	  mat,	  hälsa	  och	  miljö	  
och	  sambandet	  dem	  emellan	  var	  välkommet.	  Det	  är	  snart	  tio	  år	  sedan	  
undersökningen	  genomfördes	  och	  över	  tio	  år	  sedan	  materialet	  kom.	  Jag	  vill	  
undersöka	  hur	  yrkesverksamma	  idag	  ser	  på	  materialet	  och	  användningen.	  Känns	  
kombinationen	  mat,	  hälsa	  och	  miljö	  fortfarande	  främmande	  för	  lärarna	  sedan	  
den	  nya	  kursplanen	  kommit	  ut?	  Det	  skrivs	  i	  SOU	  2004:104	  att	  den	  undersökande	  
kommittén	  inte	  har	  tagit	  del	  av	  någon	  studie	  som	  på	  ett	  tillräckligt	  sätt	  har	  
kunnat	  beskriva	  arbetsformer,	  innehåll	  och	  resultat	  ur	  perspektivet	  hållbar	  
utveckling	  på	  skolorna.	  Inte	  heller	  utvärderingen	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  (Eliasson,	  
2003)	  har	  undersökt	  hur	  den	  kan	  vara	  en	  pedagogisk	  hjälp,	  vilket	  jag	  med	  denna	  
studie	  hoppas	  kunna	  tillföra.	  Jag	  ville	  konkret	  se	  hur	  lärare	  resonerar	  kring	  
användandet	  av	  modellen,	  samt	  undersöka	  på	  hur	  väl	  innehållet	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  
stämmer	  överens	  med	  de	  styrdokument	  som	  anger	  riktningen	  för	  
undervisningen.	  

Genom	  mitt	  intresse	  för	  området	  mat	  och	  miljö	  har	  jag	  sett	  att	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  ett	  
bidrag	  till	  att	  försöka	  förenkla	  debatten	  kring	  hur	  vi	  ska	  välja,	  som	  är	  unikt	  på	  
det	  sättet	  att	  det	  inte	  finns	  många	  andra	  liknande	  material.	  Detta	  har	  jag	  även	  
fått	  bekräftat	  från	  Pia	  Lindeskog	  (Personlig	  kommunikation,	  2	  mars	  2012),	  som	  
inte	  stött	  på	  något	  lika	  omfattande	  material.	  Både	  modellen	  S.M.A.R.T.	  och	  det	  
material	  som	  finns	  till	  denna	  har	  funnit	  sin	  plats	  även	  i	  skolan.	  Detta	  har	  även	  
legat	  till	  grund	  för	  ytterligare	  reflektioner	  hos	  mig	  om	  hur	  material	  som	  inte	  från	  
början	  är	  ämnat	  att	  användas	  just	  i	  skolan	  påverkar	  undervisningen	  då	  den	  är	  
målstyrd	  utifrån	  kursplanerna.	  	  

Ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  och	  undervisningen	  i	  ämnet	  är	  relativt	  
outforskat,	  vilket	  även	  användningen	  av	  material	  generellt	  i	  skolans	  
undervisning	  är.	  Jag	  vill	  med	  den	  här	  undersökningen	  lyfta	  fram	  att	  forskning	  
inom	  ämnet	  är	  viktigt	  och	  hoppas	  att	  fler	  väljer	  att	  bidra	  till	  kunskap	  inom	  detta	  
intressanta	  ämne.	  	  

Syfte	  
	  

Syftet	  är	  att	  validera	  användningen	  av	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapsundervisningen	  i	  grundskolan.	  	  

Frågeställningar	  som	  legat	  till	  grund	  för	  undersökningen	  är:	  

-‐	  Hur	  samstämmigt	  är	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  med	  kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap?	  	  

-‐	  Hur	  använder	  sig	  lärare	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.?	  	  

-‐	  Vilka	  konsekvenser	  ger	  användningen	  av	  materialet	  utifrån	  lärares	  perspektiv?	  
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Bakgrund	  

Ät	  S.M.A.R.T.	  
Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  ett	  utbildningsmaterial	  framarbetat	  för	  att	  fungera	  i	  flera	  
sammanhang	  och	  målgrupper.	  Det	  är	  ett	  material	  som	  omfattar	  både	  hälso-‐	  och	  
miljöaspekten	  av	  den	  mat	  vi	  väljer	  att	  köpa	  och	  konsumera.	  Centrum	  för	  
tillämpad	  näringslära,	  CTN,	  har	  i	  projektet	  ”Mat	  och	  miljö	  i	  Stockholms	  län”	  
utvecklat	  materialet	  utifrån	  rapporten	  ”Första	  steg	  mot	  hållbara	  matvaror”	  (CTN,	  
1999),	  svenska	  näringsrekommendationer	  och	  de	  svenska	  miljömålen	  (Eliasson,	  
2003).	  Materialet	  är	  i	  skrivande	  stund	  under	  revidering	  i	  samarbete	  med	  Statens	  
folkhälsoinstitut	  (Folkhälsoguiden,	  2012).	  	  

Materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  utgår	  från	  modellen	  uppbyggd	  på	  bokstäverna	  i	  
S.M.A.R.T..	  Materialet	  kan	  användas	  i	  sin	  helhet,	  men	  modellen	  S.M.A.R.T.,	  som	  
presenteras	  längre	  ner	  i	  texten,	  kan	  även	  lyftas	  ut	  och	  användas	  fristående	  från	  
materialet.	  I	  min	  text	  kommer	  jag	  i	  fortsättningen	  att	  syfta	  på	  Ät	  S.M.A.R.T.	  som	  
materialet,	  medan	  modellen	  i	  sig	  benämns	  S.M.A.R.T..	  Med	  det	  vill	  jag	  tydliggöra	  
att	  modellen	  kan	  användas	  fristående	  och	  inte	  behöver	  användas	  tillsammans	  
med	  materialet.	  S.M.A.R.T.	  kan	  även	  i	  sig	  utgöra	  ett	  begrepp	  som	  får	  stå	  för	  
betydelsen	  av	  modellen,	  ett	  begrepp	  som	  används	  i	  läroböcker,	  tidningar	  och	  av	  
lärare.	  Begreppet	  S.M.A.R.T.	  kan	  alltså	  användas	  i	  sammanhang	  utan	  att	  
modellen	  samtidigt	  presenteras,	  däremot	  är	  det	  modellens	  innebörd	  som	  syftas	  
till.	  	  

Ät	  S.M.A.R.T.	  innehåller	  fem	  steg	  för	  att	  välja	  mat	  som	  tar	  hänsyn	  till	  både	  vår	  
hälsa	  och	  till	  miljön	  (CTN,	  Samhällsmedicin,	  2001).	  I	  stora	  drag	  omfattar	  
innehållet	  vad	  vi	  väljer	  att	  handla	  hem	  och	  i	  vilka	  proportioner,	  hur	  varorna	  
produceras	  och	  hur	  långt	  de	  transporteras	  (Eliasson,	  2003).	  	  

Var	  och	  ett	  av	  stegen	  bygger	  på	  bokstäverna	  i	  S.M.A.R.T.	  och	  utgör	  modellen:	  

S	  –	  större	  andel	  vegetabilier	  

M	  –	  mindre	  andel	  ”tomma	  kalorier”	  

A	  –	  andelen	  ekologiskt	  ökas	  

R	  –	  rätt	  kött	  och	  grönsaker	  

T	  -‐	  transportsnålt	  

Genom	  att	  följa	  dessa	  steg	  kan	  vi	  enligt	  CTN	  (1999)	  både	  göra	  vinningar	  för	  vår	  
egen	  hälsa	  och	  för	  miljön.	  I	  SOU	  2005:51	  skrivs	  att	  innehållet	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  utgår	  
från	  tre	  spår:	  Bra	  proportioner	  i	  maten,	  miljöanpassad	  produktion	  och	  
förbättrade/minskade	  transporter.	  Man	  fortsätter	  med	  att	  beskriva	  de	  vinster	  
för	  miljö	  och	  hälsa	  som	  en	  omläggning	  till	  en	  matkonsumtion	  enligt	  modellen	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  skulle	  innebära.	  Exempel	  på	  detta	  är	  minskad	  risk	  för	  hjärt-‐	  och	  
kärlsjukdomar	  samt	  övervikt,	  vilket	  i	  förlängningen	  har	  en	  god	  effekt	  även	  på	  
samhällsekonomin.	  Det	  skulle	  innebära	  att	  kemiska	  bekämpningsmedel	  inte	  
skulle	  användas	  i	  lika	  stor	  utsträckning,	  vilket	  påverkar	  både	  hälsa	  och	  miljö	  
positivt.	  Klimatpåverkan	  skulle	  inte	  bli	  lika	  stor	  samt	  miljöproblem	  som	  
försurning	  och	  övergödning	  skulle	  minskas.	  
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Materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  består	  av	  ett	  grundmaterial	  med	  en	  uppsättning	  av	  OH-‐
bilder,	  en	  folder	  som	  presenterar	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kortfattat	  samt	  en	  
fördjupningsdel	  med	  tillhörande	  OH-‐bilder.	  Till	  detta	  hör	  ett	  häfte	  med	  fakta	  
kring	  OH-‐bilderna	  samt	  övningsuppgifter.	  Materialet	  presenterar	  modellen	  med	  
bokstäverna,	  bakgrund	  och	  motiveringar	  till	  vad	  det	  står	  för.	  Faktahäftet	  
presenterar	  OH-‐bilderna	  med	  förslag	  till	  innehåll	  att	  jobba	  omkring,	  
intresseväckare,	  lästips	  och	  tips	  på	  övningsuppgifter	  som	  passar	  till.	  	  

Hållbar	  utveckling	  
Att	  främja	  hållbar	  utveckling	  handlar	  om	  att	  ta	  ett	  ansvar	  för	  de	  gemensamma	  
resurser	  vi	  har	  på	  jorden,	  för	  att	  vi	  som	  lever	  här	  nu	  och	  kommande	  
generationer	  ska	  kunna	  tillgodose	  de	  behov	  som	  finns	  (SOU	  2004:104).	  
Brundtlandkommissionen	  definierar	  hållbar	  utveckling	  som	  ”en	  utveckling	  som	  
tillfredsställer	  dagens	  behov	  utan	  att	  äventyra	  kommande	  generationers	  
möjligheter	  att	  tillfredsställa	  sina	  behov”	  (SOU	  2004:104	  s.10).	  

Begreppet	  hållbar	  utveckling	  består	  av	  tre	  integrerade	  delar;	  social	  hållbarhet,	  
ekonomisk	  hållbarhet	  och	  ekologisk	  hållbarhet.	  Man	  förklarar	  förhållandet	  dem	  
emellan	  så	  här:	  	  

Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  även	  om	  de	  tre	  dimensionerna	  av	  hållbar	  
utveckling	  är	  principiellt	  lika	  viktiga,	  så	  kan	  fokus	  och	  ingång	  till	  det	  sammansatta	  
begreppet,	  liksom	  balansen	  mellan	  dimensionerna,	  variera	  beroende	  på	  
sammanhang.	  Oavsett	  om	  ingången	  är	  jämställdhet,	  hållbara	  produktions-	  och	  
konsumtionsmönster	  eller	  annat	  som	  ryms	  i	  någon	  av	  de	  tre	  dimensionerna	  så	  
innebär	  perspektivet	  hållbar	  utveckling	  att	  dimensionerna	  ska	  förstås	  och	  
hanteras	  i	  ett	  integrerat	  sammanhang	  (SOU	  2004:104	  s.	  34).	  	  

Kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  (Skolverket,	  2011a)	  säger	  att	  våra	  val	  
och	  handlingar	  ska	  värderas	  utifrån	  hållbar	  utveckling.	  Utifrån	  definitionen	  av	  
begreppet	  kan	  det	  förstås	  som	  att	  värderingen	  ska	  ske	  utifrån	  alla	  de	  tre	  
infallsvinklarna.	  Det	  står	  även	  att	  eleverna	  som	  konsumenter	  ska	  kunna	  värdera	  
sina	  val	  utifrån	  miljö,	  vilket	  är	  ett	  av	  de	  stora	  perspektiven	  inom	  ämnet.	  Den	  del	  
av	  hållbar	  utveckling	  som	  får	  störst	  fokus	  inom	  undervisningen	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  är	  det	  ekologiska	  perspektivet,	  alltså	  miljö,	  även	  om	  de	  tre	  
delarna	  är	  integrerade	  (Skolverket,	  2011b).	  I	  sammanhanget	  belyser	  kursplanen	  
konsumtionsmönster,	  och	  fastän	  det	  belyses	  ur	  ett	  ekologiskt	  perspektiv	  får	  våra	  
handlingar	  även	  konsekvenser	  för	  alla	  tre	  delarna	  av	  hållbar	  utveckling.	  Att	  vi	  
exempelvis	  värnar	  om	  miljön,	  bevarar	  ekosystem	  och	  inte	  utarmar	  jorden	  är	  en	  
förutsättning	  för	  att	  nå	  social	  välfärd	  och	  en	  god	  ekonomisk	  utveckling	  (SOU	  
2004:104).	  I	  kommentarerna	  till	  kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  
(Skolverket,	  2011b)	  skrivs	  det	  om	  att	  de	  tre	  stora	  perspektiven	  hälsa,	  miljö	  och	  
ekonomi	  är	  direkt	  relaterade	  till	  de	  tre	  delarna	  i	  hållbar	  utveckling;	  den	  sociala	  
dimensionen	  (hälsa),	  den	  ekologiska	  dimensionen	  (miljö)	  och	  den	  ekonomiska	  
dimensionen	  (ekonomi).	  	  	  

Läroplanen	  för	  grundskolan	  (Lgr	  11)	  (Skolverket,	  2011a)	  säger	  att	  all	  
undervisning	  ska	  bedrivas	  i	  skolan	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  hållbar	  utveckling	  lyfts	  
fram.	  ”Undervisningen	  ska	  belysa	  hur	  samhällets	  funktioner	  och	  vårt	  sätt	  att	  leva	  
och	  arbeta	  kan	  anpassas	  för	  att	  skapa	  hållbar	  utveckling”	  (Skolverket	  2011a	  s.	  9).	  
Förutom	  hållbar	  utveckling	  ligger	  ytterligare	  fokus	  på	  miljöperspektivet,	  vilket	  
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kan	  förstås	  genom	  att	  det	  står	  att	  elever	  efter	  skolgången	  ”har	  fått	  kunskaper	  om	  
förutsättningarna	  för	  en	  god	  miljö	  och	  en	  hållbar	  utveckling”	  (Skolverket	  2011a	  
s.	  14).	  Även	  i	  läroplanen	  framkommer	  det	  alltså	  att	  omsorgen	  om	  miljö	  har	  en	  
viktig	  särställning	  eftersom	  det	  ska	  vara	  ett	  övergripande	  tankesätt.	  	  	  

Där	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  presenteras	  på	  Folkhälsoguidens	  hemsida	  står:	  ”Ät	  
S.M.A.R.T.	  -‐	  modellen	  ger	  många	  vinster,	  t	  ex	  blir	  maten	  billigare,	  djurhänsynen	  
blir	  större	  och	  den	  globala	  rättvisan	  ökar”	  (Folkhälsoguiden,	  2012).	  En	  
undersökning	  från	  Statens	  folkhälsoinstitut	  visar	  att	  även	  ekonomin	  påverkas	  
positivt	  av	  att	  följa	  modellen.	  Man	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  kostnaden	  för	  
matvaror	  sjunker	  då	  man	  ställer	  om	  till	  att	  handla	  efter	  Ät	  S.M.A.R.T.,	  jämfört	  
med	  tidigare	  (Frykberg,	  2005).	  	  

Även	  om	  författarna	  till	  Ät	  S.M.A.R.T.	  inte	  direkt	  skriver	  att	  materialet	  belyser	  
fler	  perspektiv	  av	  hållbar	  utveckling	  än	  det	  ekologiska	  kan	  vi	  förstå	  att	  modellen	  
Ät	  S.M.A.R.T.	  uppmuntrar	  till	  konsumtion	  som	  gynnar	  hållbar	  utveckling	  ur	  alla	  
dess	  aspekter.	  I	  SOU	  2005:51	  skrivs	  exempelvis	  att	  ”konceptet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  
alltså	  gynnar	  en	  hållbar	  livsmedelskonsumtion	  i	  alla	  tre	  dimensionerna	  –	  
ekologiskt,	  socialt/hälsomässigt	  och	  ekonomiskt”	  (SOU	  2005:51	  s.	  80).	  	  

Miljö	  i	  hem-	  och	  konsumentkunskap	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
Genom	  en	  historisk	  tillbakablick	  visar	  jag	  på	  hur	  styrdokumenten	  förändrats	  i	  
takt	  med	  tiden	  och	  hur	  områden	  inom	  ämnet	  har	  förändrats.	  Genom	  att	  studera	  
den	  historiska	  utvecklingen	  ges	  förståelse	  för	  att	  hälsa	  och	  miljö	  har	  kommit	  att	  
bli	  en	  symbios	  vid	  konsumtion	  av	  mat.	  Detta	  har	  utvecklats	  för	  att	  i	  den	  senaste	  
kursplanen	  Lgr	  11	  vara	  centralt	  i	  och	  med	  att	  den	  uppger	  att	  våra	  val	  som	  
konsumenter	  kan	  bidra	  till	  hållbar	  utveckling.	  Cullbrand	  (2003)	  skriver	  om	  
utvecklingen	  inom	  ämnet	  att	  dess	  karaktär	  styrs	  av	  den	  kulturella	  kontext	  i	  
vilken	  vi	  lever.	  Då	  skolköksseminarier	  infördes	  var	  det	  som	  en	  reaktion	  på	  de	  
dåligt	  skötta	  hemmen	  i	  och	  med	  urbaniseringen,	  som	  ansågs	  ligga	  till	  grund	  för	  
sjukdom	  och	  alkoholism.	  Ämnet	  har	  även	  ansetts	  som	  viktigt	  för	  att	  med	  god	  
kunskap	  kunna	  göra	  sitt	  jobb	  som	  hemhjälp	  eller	  husmor.	  Med	  tiden	  växte	  det	  så	  
kallade	  moderna	  projektet	  fram	  med	  en	  mer	  utvecklad	  linje	  som	  skulle	  gälla	  
inom	  undervisningen	  långt	  in	  på	  1900-‐talet,	  där	  rätt	  konsumtion	  var	  en	  viktig	  
del.	  Fram	  till	  långt	  in	  på	  1900-‐talet	  var	  alltså	  hemkunskap	  ett	  ämne	  för	  flickor,	  
ämnat	  för	  dessa	  att	  lära	  sig	  utföra	  hushållsarbete	  på	  bästa	  sätt.	  Konsumtion	  
förknippades	  då	  med	  sparande	  och	  kvalitet	  (SOU,	  1932:31).	  I	  Lgr	  69	  nämns	  för	  
första	  gången	  ordet	  miljö,	  då	  med	  fokus	  på	  hur	  vår	  omgivning	  som	  exempelvis	  
hemmiljön	  (Skolöverstyrelsen,	  1969).	  Ämnets	  karaktär	  hade	  fortfarande	  fokus	  
på	  utförandet	  av	  hemarbete.	  

I	  nästkommande	  läroplan,	  Lgr	  80,	  sägs	  att	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  att	  hushålla	  med	  
jordens	  begränsade	  resurser	  (Skolöverstyrelsen,	  1980).	  Konsumtionen	  av	  mat	  
kopplas	  tydligt	  ihop	  med	  följder	  för	  jordens	  resurser	  och	  även	  den	  sociala	  delen	  
av	  det	  moderna	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  genom	  att	  läroplanen	  belyser	  
konsumtionens	  verkningar	  för	  andra	  människor.	  Detta	  vidareutvecklas	  och	  i	  Lgr	  
94	  har	  detta	  fått	  ett	  eget	  begrepp:	  resurshushållning	  (SOU,	  1993:2).	  
Resurshushållning	  är	  ett	  av	  de	  övergripande	  målen	  tillsammans	  med	  hälsa	  och	  
syftar	  bland	  annat	  till	  att	  hushålla	  med	  gemensamma	  resurser.	  Här	  framgår	  att	  vi	  
som	  konsumenter	  har	  ett	  val	  vilket	  påverkar	  miljön	  och	  som	  eleverna	  ska	  kunna	  
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reflektera	  omkring.	  Medvetandet	  om	  kopplingen	  mellan	  vår	  konsumtion	  och	  
påverkan	  på	  miljön	  har	  ökat.	  Ett	  miljömedvetet	  perspektiv	  ska	  genomsyra	  all	  
undervisning	  och	  ge	  ”förståelse	  för	  hur	  den	  enskilda	  konsumentens	  och	  de	  
enskilda	  hushållens	  beteende	  påverkar	  miljön,	  både	  lokalt	  och	  globalt”	  (SOU,	  
1993:2)	  

I	  den	  senaste	  kursplanen	  Lgr	  11	  har	  konsumtion	  med	  tanke	  på	  miljön	  fått	  ett	  allt	  
större	  utrymme.	  Eleverna	  ska	  kunna	  göra	  medvetna	  val	  som	  är	  grundade	  med	  
tanke	  på	  miljön	  (Skolverket,	  2011a).	  Kursplanen	  nämner	  gemensamma	  resurser,	  
medan	  resurshushållning	  inte	  längre	  finns	  med	  som	  begrepp	  utan	  har	  fått	  
utvidgats	  till	  det	  mer	  moderna	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  (Skolverket,	  2011b).	  
Ämnet	  syftar	  till	  att	  eleverna	  ska	  bli	  medvetna	  konsumenter,	  en	  medvetenhet	  
som	  även	  ska	  röra	  hållbar	  utveckling.	  Det	  ämnesområde	  som	  i	  Lgr	  94	  
benämndes	  resurshushållning	  innebär	  i	  Lgr	  11	  hållbar	  utveckling	  och	  miljö.	  De	  
perspektiv	  som	  ska	  genomsyra	  undervisningen	  är	  även	  nu	  hälsa	  och	  ekonomi,	  
tillsammans	  med	  miljö	  som	  är	  det	  ekologiska	  perspektivet	  av	  hållbar	  utveckling.	  

Hälsa	  i	  hem-	  och	  konsumentkunskap	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
Hälsa	  har	  funnits	  med	  som	  en	  del	  i	  kursplanerna	  längre	  tid	  än	  miljö,	  i	  form	  av	  
exempelvis	  att	  lära	  sig	  betydelsen	  av	  sund	  kost	  i	  1932	  års	  läroplan	  (SOU	  
1932:31).	  Fokus	  inom	  området	  ligger	  på	  näringsläran.	  1962	  introduceras	  kost	  i	  
samband	  med	  konsumtion	  och	  betydelsen	  av	  att	  lära	  sig	  sambandet	  däremellan	  
(Kungliga	  överstyrelsen,	  1962).	  I	  Lgr	  69	  står	  att	  eleverna	  ska	  få	  ”grundläggande	  
kunskaper	  om	  frågor	  som	  rör	  sambandet	  mellan	  miljö,	  kost	  och	  hälsa”	  
(Skolöverstyrelsen,	  1969	  s.	  161).	  Här	  uppfattas	  för	  första	  gången	  hur	  
läroplanerna	  framhåller	  att	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  de	  tre	  begreppen	  miljö,	  
kost	  och	  hälsa.	  I	  Lgr	  80	  går	  det	  tillbaka	  och	  visar	  på	  sambandet	  mellan	  kost	  och	  
hälsa	  (Skolöverstyrelsen,	  1980).	  Dessutom	  ska	  eleverna	  lära	  sig	  hur	  kost	  och	  
miljö	  påverkar	  vår	  egen	  hälsa.	  Sambandet	  mellan	  mat	  och	  hälsa	  finns	  med	  i	  Lgr	  
94,	  och	  i	  2002	  års	  kursplaner	  fastställer	  man	  återigen	  att	  vi	  behöver	  kunskaper	  
om	  ”de	  dagliga	  handlingarnas	  och	  vanornas	  betydelse	  för	  ekonomi,	  miljö,	  hälsa	  
och	  välbefinnande”	  (Skolverket,	  2002	  s.	  18).	  	  

I	  Lgr	  11,	  den	  kursplan	  som	  gäller	  idag,	  är	  mat	  och	  hälsa	  förenade	  och	  presenteras	  
gemensamt	  under	  centralt	  innehåll.	  Eleverna	  ska	  lära	  sig	  vilka	  konsekvenser	  
våra	  val	  av	  livsmedel	  får	  för	  hälsa	  och	  välbefinnande	  samt	  hur	  måltider	  
komponeras	  efter	  olika	  behov	  (Skolverket,	  2011a).	  	  

Vad	  säger	  kursplanen	  om	  mat	  och	  miljö	  i	  hem-	  och	  
konsumentkunskapen?	  
Den	  1	  juli	  2011	  antogs	  nya	  kursplaner	  för	  grundskolan,	  Lgr	  11.	  I	  kursplanen	  för	  
hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  är	  miljö	  tillsammans	  med	  hälsa	  och	  ekonomi	  ett	  av	  
de	  stora	  perspektiven,	  vilka	  ska	  belysa	  alla	  moment	  i	  undervisningen	  
(Skolverket,	  2011b).	  Eleverna	  ska	  i	  ämnet	  lära	  sig	  att	  medvetet	  konsumera	  för	  
hållbar	  utveckling.	  Miljöperspektivet	  står	  här	  för	  den	  ekologiska	  dimensionen	  av	  
hållbar	  utveckling,	  och	  ska	  öka	  medvetenheten	  om	  att	  konsumera	  för	  hållbar	  
utveckling.	  

Kursplanen	  säger	  att	  ”genom	  undervisningen	  ska	  eleverna	  få	  möjlighet	  att	  
utveckla	  medvetenhet	  om	  vilka	  konsekvenser	  valen	  i	  hushållet	  får	  för	  hälsa,	  
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välbefinnande	  och	  gemensamma	  resurser”	  (Skolverket	  2011a	  s.	  42).	  Eleverna	  
ska	  även	  få	  kunskaper	  om	  “hur	  livsmedel	  och	  andra	  varor	  produceras	  och	  
transporteras	  och	  hur	  de	  påverkar	  miljö	  och	  hälsa”	  (Skolverket	  2011a	  s.	  44).	  
Undervisningen	  ska	  ge	  eleverna	  möjligheter	  till	  att	  utveckla	  medvetenhet	  för	  
vilka	  konsekvenser	  våra	  val	  får	  för	  våra	  gemensamma	  resurser,	  och	  vidare	  
kunna	  värdera	  sina	  val	  som	  konsument	  utifrån	  perspektivet	  hållbar	  utveckling	  
(Skolverket	  2011a).	  Allt	  detta	  visar	  på	  att	  val	  vi	  gör	  får	  konsekvenser,	  både	  för	  
hälsan	  och	  för	  miljön.	  För	  att	  kunna	  göra	  medvetna	  val	  behöver	  eleverna	  få	  
möjlighet	  att	  lära	  sig	  vilka	  konsekvenserna	  blir	  av	  vår	  konsumtion	  samt	  hur	  det	  
direkt	  och	  indirekt	  påverkar	  oss.	  	  

Vi	  kan	  läsa	  att	  ”kommittén	  har	  inte	  tagit	  del	  av	  någon	  studie	  som	  på	  ett	  
tillfredsställande	  sätt	  beskriver	  utbildningssystemets	  arbetsformer,	  innehåll	  och	  
resultat	  på	  nationell	  nivå	  ur	  perspektivet	  hållbar	  utveckling.”	  (SOU	  2004:104	  s.	  
75).	  Enligt	  denna	  utredning	  anses	  att	  skolans	  arbete	  mer	  bör	  fokuseras	  på	  
hållbar	  utveckling,	  vilket	  även	  förespråkas	  i	  läroplanen	  Lgr	  11.	  Inom	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapen	  finns	  en	  bra	  utgångspunkt	  för	  detta	  eftersom	  en	  stor	  del	  
inom	  ämnet	  belyser	  miljö	  då	  det	  finns	  med	  som	  en	  central	  del	  i	  läroplanen	  (SOU	  
2004:104).	  	  

Vad	  säger	  kursplanen	  om	  mat	  och	  hälsa	  i	  hem-	  och	  
konsumentkunskap?	  
I	  kursplanen	  finns	  mat,	  måltider	  och	  hälsa	  som	  ett	  centralt	  innehåll	  (Skolverket	  
2011a).	  Där	  står	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  komponera	  måltider	  utifrån	  olika	  behov	  
av	  energi	  och	  näring.	  Kursplanen	  säger	  även	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  göra	  
medvetna	  val	  med	  tanke	  på	  sin	  egen	  hälsa.	  Under	  centralt	  innehåll	  finns	  både	  
begreppet	  hälsa	  och	  miljö,	  där	  det	  står	  att	  undervisningen	  ska	  belysa	  “hur	  
livsmedel	  och	  andra	  varor	  produceras	  och	  transporteras	  och	  hur	  de	  påverkar	  
miljö	  och	  hälsa”	  (Skolverket	  2011a	  s.	  44).	  

Hälsa	  tar	  inte	  lika	  stor	  plats	  i	  kursplanen	  som	  miljö	  gör,	  men	  det	  är	  ett	  av	  de	  
stora	  perspektiven	  som	  ska	  kunna	  läggas	  på	  alla	  de	  val	  eleverna	  gör	  i	  
undervisningen	  samt	  att	  hälsa	  tydligare	  än	  i	  tidigare	  kursplaner	  har	  en	  tydlig	  
koppling	  till	  mat	  (Skolverket	  2011b).	  	  

Hälsa	  och	  miljö	  i	  läroplanen	  
I	  läroplanen	  2011	  står	  det	  att	  ”var	  och	  en	  som	  verkar	  inom	  skolan	  ska	  också	  
främja	  aktning	  för	  varje	  människas	  egenvärde	  och	  respekt	  för	  vår	  gemensamma	  
miljö”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  7).	  Ett	  arbete	  för	  att	  värna	  om	  gemensamma	  
resurser	  och	  vår	  miljö	  ska	  inte	  bara	  finnas	  inom	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapens	  undervisning,	  utan	  i	  all	  verksamhet	  på	  skolan.	  Detta	  
understryks	  genom	  att	  läroplanen	  vidare	  skriver	  att	  all	  undervisning	  ska	  ha	  ett	  
övergripande	  perspektiv	  som	  fokuserar	  på	  miljön:	  	  

Genom	  ett	  miljöperspektiv	  får	  de	  möjligheter	  både	  att	  ta	  ansvar	  för	  den	  miljö	  de	  
själva	  direkt	  kan	  påverka	  och	  att	  skaffa	  sig	  ett	  personligt	  förhållningssätt	  till	  
övergripande	  och	  globala	  miljöfrågor.	  Undervisningen	  ska	  belysa	  hur	  samhällets	  
funktioner	  och	  vårt	  sätt	  att	  leva	  och	  arbeta	  kan	  anpassas	  för	  att	  skapa	  hållbar	  
utveckling	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  9).	  	  
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Läroplanen	  visar	  här	  att	  miljöperspektivet	  och	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  är	  
viktigt,	  inte	  bara	  inom	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  utan	  i	  all	  
undervisning.	  Betydelsen	  av	  att	  ha	  ett	  perspektiv	  som	  belyser	  miljö	  och	  hållbar	  
utveckling	  i	  all	  undervisning	  konkretiseras	  i	  all	  korthet.	  Tydligt	  är	  ändå	  att	  målet	  
är	  att	  eleverna	  ska	  visa	  respekt	  och	  omsorg	  för	  miljön	  och	  att	  eleverna,	  när	  de	  
lämnar	  skolan,	  ska	  ha	  kunskaper	  om	  ”förutsättningarna	  för	  god	  miljö	  och	  hållbar	  
utveckling”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  14).	  

Om	  hälsa	  säger	  läroplanen	  att	  eleverna	  ska	  få	  ”kunskaper	  om	  och	  förståelse	  för	  
den	  egna	  livsstilens	  betydelse	  för	  hälsan,	  miljön	  och	  samhället”	  (Skolverket,	  
2011a	  s.	  14).	  Detta	  innefattar	  inte	  bara	  hälsoperspektivet	  utan	  även	  miljön	  och	  
fastställer	  att	  vår	  livsstil	  påverkar	  både	  vår	  egen	  hälsa	  och	  miljön	  samt	  att	  skolan	  
ska	  verka	  för	  att	  eleverna	  ska	  få	  förståelsen	  för	  sambanden	  och	  vad	  som	  kan	  
göras.	  	  

Ät	  S.M.A.R.T	  .och	  kursplanen	  i	  hem-	  och	  konsumentkunskap	  
Både	  läro-‐	  och	  kursplaner	  framhåller	  tydligt	  betydelsen	  av	  hållbar	  utveckling	  och	  
ett	  tydligt	  hälso-‐	  och	  miljöperspektiv	  inom	  undervisningen.	  Inom	  
undervisningen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  är	  detta	  ännu	  mer	  konkret,	  då	  
det	  beskrivs	  hur	  undervisningen	  ska	  belysas	  med	  perspektiven	  hälsa	  och	  miljö	  
(Skolverket	  2011a).	  Detta	  överensstämmer	  med	  syftet	  för	  materialet	  Ät	  
S.M.A.R.T.,	  vilket	  är	  att	  framhålla	  vilka	  konsumtionsmönster	  som	  främjar	  god	  
miljö	  och	  hälsa	  samt	  i	  förlängningen	  även	  alla	  tre	  dimensionerna	  av	  hållbar	  
utveckling	  som	  tidigare	  beskrivits.	  I	  utvärderingen	  av	  Eliasson	  (2003)	  drog	  man	  
en	  slutsats	  att	  “materialet	  är	  ett	  användbart	  verktyg	  i	  arbetet	  för	  en	  hållbar	  
livsmedelskonsumtion”	  (Eliasson,	  2003	  s.	  49).	  	  

Ett	  exempel	  på	  mål	  i	  kursplanen	  är	  att	  belysa	  “hur	  livsmedel	  och	  andra	  varor	  
produceras	  och	  transporteras	  och	  hur	  de	  påverkar	  miljö	  och	  hälsa”	  (Skolverket,	  
2011a	  s.	  44).	  I	  detta	  mål	  finns	  de	  båda	  begrepp	  som	  är	  centrala	  inom	  kursplanen	  
och	  belyser	  bland	  annat	  en	  av	  punkterna	  inom	  Ät	  S.M.A.R.T.	  som	  fokuserar	  på	  
just	  transporten,	  men	  kan	  även	  kopplas	  till	  andra	  delar	  av	  materialet.	  SOU	  
2005:51	  beskriver	  att	  innehållet	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  utgår	  från	  tre	  spår:	  Bra	  
proportioner	  i	  maten,	  miljöanpassad	  produktion	  och	  förbättrade/minskade	  
transporter.	  Dessa	  kan	  vi	  koppla	  till	  målet	  som	  handlar	  om	  produktion	  och	  
transport,	  samt	  hur	  livsmedel	  påverkar	  vår	  hälsa	  och	  miljön.	  	  

Som	  tidigare	  beskrivits	  berör	  flera	  mål	  och	  syften	  med	  undervisningen	  
perspektiven	  miljö	  och	  hälsa,	  som	  är	  de	  centrala	  delarna	  i	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Ett	  
exempel	  är	  målet	  “genom	  undervisningen	  i	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  
ska	  eleverna	  sammanfattningsvis	  ges	  förutsättningar	  att	  utveckla	  sin	  förmåga	  att	  
värdera	  val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  och	  som	  konsument	  samt	  utifrån	  
perspektivet	  hållbar	  utveckling”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  42).	  De	  tre	  perspektiven	  
av	  hållbar	  utveckling	  finns	  representerade	  i	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Materialet	  kan	  alltså	  
användas	  för	  att	  belysa	  de	  perspektiven.	  

I	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  ska	  man	  genom	  att	  arbeta	  med	  
konsumentfrågor	  och	  arbetet	  i	  hemmet	  ge	  eleverna	  verktyg	  för	  att	  de	  ska	  få	  
kunskap	  att	  ”kunna	  göra	  medvetna	  val	  som	  konsumenter	  med	  hänsyn	  till	  hälsa,	  
ekonomi	  och	  miljö”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  42).	  Jag	  sammanfattning	  är	  att	  med	  Ät	  
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S.M.A.R.T.	  ges	  chansen	  att	  knyta	  ihop	  två	  av	  de	  två	  stora	  heltäckande	  
perspektiven	  hälsa	  och	  miljö	  inom	  ämnet	  och	  visa	  på	  kopplingen	  dem	  emellan.	  
Dessa	  perspektiv	  är	  centrala	  inom	  ämnet	  och	  även	  för	  modellen	  S.M.A.R.T.,	  vilket	  
innebär	  att	  modellen	  kan	  användas	  för	  att	  belysa	  perspektiven.	  Kursplanen	  
stryker	  under	  detta	  när	  den	  säger	  att	  “genom	  undervisningen	  ska	  eleverna	  få	  
möjlighet	  att	  utveckla	  medvetenhet	  om	  vilka	  konsekvenser	  valen	  i	  hushållet	  får	  
för	  hälsa,	  välbefinnande	  och	  gemensamma	  resurser”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  42).	  
En	  hjälp	  till	  att	  utveckla	  medvetenheten	  kan	  vara	  att	  använda	  modellen	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  Däremot	  är	  materialet	  mer	  fokuserat	  på	  vad	  som	  kan	  göras	  och	  
tyngdpunkten	  är	  inte	  vilka	  direkta	  förändringar	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  att	  man	  
konsumerar	  S.M.A.R.T..	  Ät	  S.M.A.R.T.	  skulle	  därför	  kunna	  vara	  en	  möjlig	  ingång	  
och	  låta	  det	  vara	  underlag	  till	  en	  vidare	  diskussion	  om	  vilka	  konsekvenserna	  
verkligen	  blir.	  	  

Östman	  (2010)	  skriver:	  	  

According	  to	  James,	  facts	  and	  the	  normative	  are	  simultaneously	  present	  in	  our	  
everyday	  actions	  and	  activities.	  But	  we	  don’t	  always	  make	  conscious	  decisions	  and	  
don’t	  have	  to	  make	  conscious	  daily	  choices	  about	  everything	  because	  we	  often	  do	  
what	  we	  usually	  do,	  which	  is	  to	  act	  in	  accordance	  with	  our	  customary	  practices	  or	  
habits.	  However,	  habits	  are	  created	  through	  a	  number	  of	  choices	  having	  been	  
previously	  made.	  When	  we	  act	  according	  to	  habit	  we	  are	  acting	  on	  the	  basis	  of	  old	  
or	  prior	  choices.	  In	  such	  cases	  we	  can	  say	  that	  we	  act	  on	  the	  basis	  of	  a	  norm	  –	  a	  
rule	  for	  how	  we	  should	  act	  in	  a	  given	  situation	  (Östman,	  2010:77).	  	  

Östman	  menar	  alltså	  att	  våra	  val	  görs	  medvetet.	  Lgr	  11	  (Skolverket,	  2011a)	  säger	  
att	  eleverna	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  ska	  lära	  sig	  att	  göra	  medvetna	  val	  
som	  konsumenter.	  Det	  betyder	  alltså	  att	  eleverna	  genom	  undervisningen	  ska	  
lära	  sig	  att	  värdera,	  vilket	  kan	  göras	  utifrån	  perspektivet	  miljö	  och	  hälsa.	  	  

Tidigare	  utvärdering	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  
År	  2003	  genomförde	  Eliasson	  på	  uppdrag	  av	  CTN	  en	  utvärdering	  av	  materialet	  
Ät	  S.M.A.R.T.	  med	  syfte	  att	  undersöka	  ”om/	  hur	  utbildningsmaterialet	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  motsvarar	  intentionerna”	  (Eliasson,	  2003	  s.11).	  Eliasson	  ville	  se	  i	  vilka	  
sammanhang	  och	  till	  vilka	  målgrupper	  materialet	  användes,	  om	  de	  motsvarade	  
behoven	  och	  ”om	  det	  är	  ett	  användbart	  verktyg	  i	  arbetet	  för	  att	  främja	  en	  hållbar	  
livsmedelskonsumtion”	  (Eliasson,	  2003	  s.11).	  Detta	  gjordes	  genom	  enkäter	  och	  
intervjuer	  med	  köpare	  av	  materialet	  som	  registrerats	  i	  och	  med	  inköpet.	  

Den	  största	  gruppen	  användare	  visade	  sig	  främst	  vara	  lärare	  på	  högstadiet	  och	  
gymnasiet.	  Främst	  inom	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap,	  men	  även	  i	  andra	  
ämnen	  där	  man	  behandlar	  miljö	  och	  näringslära.	  Den	  största	  målgruppen	  var	  
således	  elever	  i	  olika	  skolformer,	  men	  undersökningen	  visade	  även	  att	  materialet	  
användes	  för	  fler	  än	  en	  målgrupp	  samtidigt.	  Där	  materialet	  användes	  med	  elever	  
som	  målgrupp	  användes	  det	  främst	  inom	  området	  näringslära.	  	  

Utvärderingen	  fokuserade	  mest	  på	  hur	  de	  olika	  delarna	  har	  använts:	  bilderna	  
och	  texternas	  användarvänlighet,	  layout	  osv.	  Utvärderingen	  visade	  vidare	  att	  
materialet	  var	  en	  välkommen	  resurs	  för	  arbetet	  med	  hälsa	  och	  miljö.	  Lärarna	  
ansåg	  att	  det	  var	  pedagogiskt,	  hade	  ett	  bra	  innehåll	  och	  var	  kreativt.	  Pia	  
Lindeskog,	  som	  varit	  med	  och	  utvecklat	  materialet,	  framhöll	  att	  man	  då	  var	  och	  
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fortfarande	  är	  rätt	  ensamma	  om	  att	  ta	  fram	  ett	  så	  omfattande	  material	  som	  
behandlar	  detta	  område	  (Personlig	  kommunikation,	  2	  mars	  2012).	  Det	  framkom	  
att	  det	  även	  var	  ett	  bra	  underlag	  till	  vidare	  diskussion:	  	  

En	  annan	  fördel	  med	  materialet,	  enligt	  de	  intervjuade	  var	  att	  det	  är	  ett	  bra	  
hjälpmedel	  för	  att	  diskutera	  mat-	  och	  miljöfrågor,	  vilket	  de	  ibland	  upplever	  som	  
komplex.	  Skälet	  till	  det	  sa	  de	  är	  att	  området	  är	  brett	  och	  att	  kombinationen	  mat,	  
hälsa	  och	  miljö	  är	  relativt	  nytt	  för	  dem	  (Eliasson,	  2003	  s.	  32).	  	  

Utvärderingen	  visade	  att	  materialet	  endast	  användes	  vid	  enstaka	  tillfällen	  och	  att	  
få	  använde	  det	  regelbundet.	  Lärarnas	  användning	  såg	  i	  stora	  drag	  ut	  så	  att	  de	  
använde	  delar	  av	  materialet,	  som	  bilder	  och	  avsnitt.	  De	  kompletterade	  även	  med	  
nyare	  rön	  och	  sådant	  man	  ansågs	  sakna	  i	  materialet,	  som	  exempelvis	  
miljömärkningar,	  tallriksmodellen	  och	  arbetsuppgifter.	  	  

Kunskapsosäkerhet	  kring	  mat,	  miljö	  och	  hälsa	  
Eliasson	  (2003)	  skriver	  i	  utvärderingen	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  att	  materialet	  av	  lärarna	  
ansågs	  vara	  pedagogiskt	  och	  kreativt.	  	  

En	  annan	  fördel	  med	  materialet,	  enligt	  de	  intervjuade	  var	  att	  det	  är	  ett	  bra	  
hjälpmedel	  för	  att	  diskutera	  mat-	  och	  miljöfrågor,	  vilket	  de	  ibland	  upplever	  som	  
komplex.	  Skälet	  till	  det	  sa	  de	  är	  att	  området	  är	  brett	  och	  att	  kombinationen	  mat,	  
hälsa	  och	  miljö	  är	  relativt	  nytt	  för	  dem	  (Eliasson,	  2003	  s.	  32).	  	  

I	  kommentarerna	  till	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  (Skolverket,	  2011b)	  skriver	  
man	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lyfta	  fram	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  kunskapsosäkerhet	  
omkring	  hur	  det	  är	  bäst	  att	  agera	  som	  konsument	  i	  många	  frågor	  som	  gäller	  
hälsa,	  ekonomi	  och	  miljö.	  	  

Användningen	  av	  ”färdiga	  program”	  i	  undervisningen	  
Ur	  ett	  planeringsperspektiv	  förblir	  kunskapsmål	  mindre	  problematiska.	  En	  följd	  av	  
detta	  är	  att	  evaluering	  av	  kunskapsmål	  har	  en	  lång	  och	  relativt	  sammanhållen	  
tradition	  i	  form	  av	  examination	  och	  betygssättning.	  Därmed	  får	  didaktiska	  
program	  en	  förgivettagen	  prägel	  där	  själva	  ”programmen”	  sällan	  ifrågasätts.	  
Lärare	  gör	  vad	  lärare	  gör	  och	  utfall	  kan	  skattas	  utifrån	  vunna	  kunskaper	  
(Skolverket,	  2011c	  s.	  7).	  	  

Med	  detta	  menas	  alltså	  att	  program	  som	  används	  i	  syfte	  att	  nå	  kunskapsmålen	  
sällan	  ifrågasätts	  på	  samma	  sätt	  som	  program	  vars	  syfte	  är	  att	  påverka	  
fostransmålen.	  Det	  som	  visar	  på	  ifall	  modellen	  fungerar	  bra	  eller	  dåligt	  är	  
elevernas	  resultat	  och	  på	  vilket	  sätt	  eleverna	  visar	  att	  de	  vunnit	  ny	  kunskap	  och	  
insikt.	  Med	  det	  menas	  alltså	  att	  det	  är	  elevernas	  uppmätta	  kunskap	  som	  upptar	  
fokus,	  inte	  vägen	  dit	  och	  därmed	  eventuella	  verktyg	  och	  program.	  Ett	  program	  
eller	  verktyg	  med	  god	  effekt	  ger	  alltså	  goda	  och	  nyvunna	  kunskaper.	  Den	  
eventuellt	  nyförvärvade	  kunskapen	  blir	  ett	  facit	  på	  hur	  programmet/verktyget	  
har	  fungerat.	  	  

Validitet	  
Begreppet	  validitet	  står	  för	  giltighet	  och	  anger	  hur	  väl	  ett	  verktyg	  
överensstämmer	  med	  syftet	  för	  det	  (American	  Educational	  Research	  Association,	  
American	  Psychological	  &	  Association,	  National	  Council	  on	  Measurement	  in	  
Education,	  1999).	  Validitet	  innebär	  även	  i	  vilken	  utsträckning	  ett	  verktyg	  ger	  det	  
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resultat	  det	  avser	  att	  ge	  (Carmines	  &	  Zeller,	  1979;	  Wolming,	  1998),	  och	  har	  
använts	  för	  att	  bland	  annat	  värdera	  dessa	  verktyg	  (Wolming,	  2000).	  Carmines	  &	  
Zellner	  (1979)	  skriver	  att	  det	  inte	  innebär	  att	  man	  validerar	  själva	  verktyget	  
man	  använder,	  utan	  att	  validering	  görs	  av	  verktyget	  i	  relation	  till	  vad	  det	  är	  
menat	  att	  uppnå.	  Överensstämmer	  exempelvis	  materialet	  och	  dess	  användning	  
med	  syftet	  för	  det?	  Detta	  är	  utgångspunkten	  för	  min	  undersökning	  som	  
presenterats,	  vilket	  är	  utgångspunkten	  för	  att	  undersöka	  validitet.	  	  

Carmines	  &	  Zellner	  (1979)	  beskriver	  de	  tre	  delar	  vilka	  begreppet	  validitet	  
innefattar;	  innehållsvaliditet,	  begreppsvaliditet	  och	  kriterierelaterad	  validitet.	  
Kriterierelaterad	  validitet	  används	  vid	  ett	  instruments	  medverkan	  vid	  urval	  och	  
när	  instrumentets	  mätning	  ska	  förutsäga	  ett	  resultat	  utifrån	  ett	  kriterium	  
(Wolming,	  1998).	  Begreppsvaliditet	  försöker	  beskriva	  verkligheten	  genom	  att	  
jämföra	  den	  teori	  som	  ligger	  bakom	  mätningen	  med	  mätinstrumentet	  och	  vad	  
detta	  mäter.	  Innehållsvaliditet	  används	  främst	  till	  att	  validera	  olika	  verktyg	  och	  
har	  således	  varit	  grunden	  i	  min	  undersökning.	  Begreppet	  används	  huvudsakligen	  
vid	  konstruktion	  av	  prov	  och	  är	  då	  en	  viktig	  del	  i	  att	  säkerställa	  att	  provet	  
verkligen	  ska	  testa	  vad	  provet	  avser	  att	  testa	  (Carmines	  &	  Zellner,	  1979;	  
Wolming,	  1998).	  För	  att	  erhålla	  innehållsvaliditet	  behövs	  först	  området	  av	  det	  
innehåll	  som	  är	  relevant	  att	  mäta	  specificeras,	  innehållet	  i	  verktyget	  ska	  
överensstämma	  med	  det	  syfte	  det	  ska	  uppnå	  (Carmines	  &	  Zellner,	  1979;	  	  
American	  Educational	  Research	  Association	  et	  al.,	  1999).	  Det	  är	  viktigt	  att	  ställa	  
frågan	  vilket	  område	  som	  ska	  bearbetas	  och	  utifrån	  det	  konstruera	  innehållet,	  
vilket	  även	  förutsätter	  att	  konstruktören	  är	  insatt	  i	  området	  för	  innehållet.	  Enligt	  
Carmines	  &	  Zellner	  finns	  inget	  överenskommet	  sätt	  att	  gå	  tillväga	  för	  att	  mäta	  
innehållsvaliditet,	  främst	  när	  det	  gäller	  sociala	  tester	  som	  exempelvis	  hur	  vi	  ser	  
på	  utanförskap.	  	  

Validering	  syftar	  inte	  till	  att	  hitta	  rätt	  eller	  fel,	  att	  exempelvis	  fastställa	  att	  
materialet	  i	  sammanhanget	  fungerar	  eller	  inte.	  Validering	  handlar	  om	  att	  
undersöka	  i	  vilken	  utsträckning	  avsikten	  sammanfaller	  med	  syftet,	  vilket	  
Wolming	  skriver:	  	  

Frågor	  som	  rör	  huruvida	  mätningen	  visar	  den	  ”sanna	  och	  riktiga”	  bilden	  av	  något	  
är	  inte	  intressant	  ur	  detta	  perspektiv.	  Här	  innebär	  validering	  att	  undersöka	  om	  
mätningens	  konsekvenser	  är	  ändamålsenliga	  för	  det	  syfte	  som	  avsågs	  (Wolming	  
1998	  s.	  93).	  

Ett	  modernt	  validitetsbegrepp	  lyfter	  alltså	  fram	  konsekvenserna	  av	  ett	  verktygs	  
användande	  (Wolmin,	  1998;	  Wolming,	  2000).	  Användningen	  av	  ett	  verktyg	  
valideras	  genom	  att	  undersöka	  ifall	  användningen	  ger	  de	  resultat	  som	  förväntas.	  
American	  Educational	  Research	  Association	  et	  al.	  (1999)	  skriver	  att	  valideringen	  
sker	  utifrån	  att	  resultatet	  av	  användningen	  av	  ett	  verktyg	  värderas,	  alltså	  att	  
konsekvenserna	  står	  i	  fokus	  istället	  för	  verktyget	  i	  sig.	  Utifrån	  materialet	  kan	  vi	  
inte	  tyda	  vilka	  konsekvenser	  användandet	  får,	  inte	  heller	  hur	  användandet	  ser	  
ut.	  Ett	  sätt	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  är	  genom	  att	  genomföra	  intervjuer	  med	  lärare	  i	  
hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  som	  i	  sin	  undervisning	  använder	  sig	  av	  materialet.	  	  

Då	  innehållsvaliditet	  kan	  användas	  för	  att	  förekomma	  problemet	  att	  verktyget	  
inte	  uppfyller	  syftet,	  kan	  det	  även	  användas	  för	  att	  i	  efterhand	  se	  på	  hur	  väl	  
innehållet	  i	  verktyget	  stämmer	  överens	  med	  syftet	  för	  det.	  Denna	  studie	  avser	  att	  
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undersöka	  samstämmigheten	  mellan	  innehållet	  i	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  och	  
kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  som	  anger	  syftet	  för	  undervisningen.	  
Innehållsvaliditeten	  undersöks	  alltså	  utifrån	  materialet.	  I	  studien	  undersöks	  hur	  
väl	  Ät	  S.M.A.R.T.	  täcker	  in	  kursplanen	  och	  ger	  eleverna	  förutsättningar	  till	  att	  
uppnå	  målen	  som	  finns	  i	  de	  styrdokument	  som	  undervisningen	  ska	  utgå	  ifrån	  
och	  därmed	  är	  syftet	  med	  verktyget.	  Innehållsvaliditeten	  handlar	  därför	  om	  att	  
undersöka	  hur	  väl	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  skulle	  kunna	  ge	  eleverna	  möjlighet	  att	  
nå	  målen	  och	  få	  de	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  detta	  då	  undervisningen	  utgår	  från	  
innehållet	  i	  materialet.	  	  

Metod	  
	  

Att	  ifrågasätta	  ett	  material	  kan	  handla	  om	  att	  se	  på	  dess	  validitet	  för	  att	  
undersöka	  ifall	  användandet	  uppfyller	  det	  syfte	  med	  vilket	  det	  används.	  I	  min	  
undersökning	  vill	  jag	  undersöka	  ifall	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kan	  vara	  ett	  medel	  för	  att	  nå	  
kunskapsmålen	  i	  kursplanen.	  Metoden	  utgörs	  av	  flera	  delar.	  Jag	  har	  analyserat	  
innehållsvaliditeten	  hos	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.,	  dvs.	  hur	  samstämmigt	  det	  är	  
med	  kursplanerna	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap.	  Eftersom	  jag	  inte	  utifrån	  
materialet	  i	  sig	  kan	  veta	  hur	  det	  faktiskt	  användes	  i	  undervisningen,	  vilket	  även	  
har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  kopplingen	  till	  kursplanen	  ser	  ut,	  har	  jag	  även	  
genomfört	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  lärare	  som	  i	  sin	  undervisning	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  använt	  sig	  av	  materialet.	  Genom	  att	  dels	  göra	  en	  teoretisk	  
bedömning	  av	  hur	  väl	  innehållet	  stämmer	  överens	  med	  målen	  i	  kursplanen	  samt	  
undersöka	  hur	  lärare	  upplever	  detta	  och	  hur	  det	  används	  vill	  jag	  få	  en	  
helhetsbild	  av	  användandet	  av	  materialet	  och	  dess	  betydelse	  för	  måluppfyllelsen.	  
I	  min	  studie	  undersöker	  jag	  inga	  faktiska	  resultat	  från	  eleverna,	  utan	  vill	  genom	  
intervjuer	  med	  lärare	  få	  en	  bild	  av	  ifall	  eleverna	  kan	  nå	  målen	  i	  kursplanen	  
genom	  att	  använda	  sig	  av	  Ät	  S.M.A.R.T..	  	  

	  

Innehållsvaliditet	  
Som	  ett	  led	  i	  att	  undersöka	  hur	  samstämmigt	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  med	  innehållet	  i	  
kursplanen	  har	  jag	  gjort	  en	  analys	  av	  innehållsvaliditet.	  Där	  har	  jag	  teoretiskt	  
analyserat	  hur	  väl	  innehållet	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  överensstämmer	  med	  det	  syftet	  med	  
användandet,	  dvs.	  hur	  väl	  det	  överensstämmer	  med	  målen	  i	  kursplanen	  för	  hem-‐	  
och	  konsumentkunskap	  för	  åk	  1-‐6	  och	  åk	  7-‐9.	  Analysen	  är	  en	  kvalitativ	  metod,	  
eftersom	  jag	  ville	  undersöka	  egenskaper	  hos	  materialet.	  	  

Jag	  har	  undersökt	  det	  syfte	  som	  ska	  uppfyllas	  då	  materialet	  används	  i	  
undervisningen,	  målen	  i	  kursplanen,	  och	  sedan	  jämfört	  materialet	  mot	  dem.	  Som	  
Carmines	  &	  Zeller	  (1979)	  skriver	  om	  innehållsvaliditet	  ska	  instrumentet,	  i	  detta	  
fall	  materialet	  som	  används,	  jämföras	  mot	  syftet.	  Därför	  är	  det	  innehållet	  i	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  som	  jämförts	  med	  målen	  i	  kursplanen.	  	  

Analysen	  har	  genomförts	  i	  två	  steg;	  	  

1.)	  Hur	  stor	  del	  av	  målen	  i	  kursplanen	  berörs	  av	  innehållet	  i	  materialet?	  
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2.)	  Vilka	  kunskapsformer	  ger	  innehållet	  i	  materialet	  utrymme	  för	  eleverna	  att	  
utveckla?	  

Analysen	  har	  genomförts	  vid	  två	  olika	  tillfällen	  med	  en	  tids	  mellanrum,	  båda	  
gångerna	  utifrån	  samma	  ramar	  för	  att	  uppfylla	  god	  reliabilitet.	  Reliabilitet	  är	  
begreppet	  som	  beskriver	  tillförlitligheten	  hos	  studien,	  tillförlitligheten	  i	  hur	  
resultatet	  har	  samlats	  in	  (Pettersson,	  2010).	  Reliabilitet	  omfattar	  i	  vilken	  grad	  en	  
mätning	  eller	  ett	  test	  uppvisar	  samma	  resultat	  då	  mätningen	  upprepas	  
(Carmines	  &	  Zeller,	  1979).	  De	  skriver	  vidare	  att	  ingen	  mätning	  kan	  vara	  helt	  
reliabel.	  Reliabiliteten	  betecknas	  olika	  beroende	  på	  vem	  som	  upprepar	  den	  
aktuella	  mätningen.	  	  	  

Intrareliabilitet	  innebär	  att	  vara	  överens	  om	  det	  jag	  själv	  kommit	  fram	  till,	  
medan	  interreliabilitet	  innebär	  att	  vara	  överens	  med	  någon	  annan.	  (Pettersson,	  
2010).	  Intrareliabiliteten	  är	  hög	  då	  jag	  är	  överens	  med	  mig	  själv	  om	  exempelvis	  
ett	  resultat	  eller	  en	  bedömning.	  Tillförlitligheten	  vid	  analysen	  av	  
innehållsvaliditeten	  som	  genomförts	  kan	  blir	  högre	  dels	  genom	  att	  jag	  själv	  gör	  
analysen	  fler	  än	  en	  gång	  med	  en	  tids	  mellanrum	  och	  därefter	  ser	  ifall	  mina	  
resultat	  från	  de	  bägge	  tillfällena	  överensstämmer.	  Ett	  annat	  tillvägagångssätt	  är	  
att	  en	  annan	  person	  genomför	  analysen	  på	  samma	  sätt	  och	  därefter	  jämför	  med	  
det	  tidigare	  resultatet	  för	  att	  se	  att	  de	  samstämmer,	  vilket	  ger	  resultatet	  högre	  
interreliabilitet.	  För	  att	  tillförlitligheten	  av	  mitt	  resultat	  ska	  vara	  högre	  vid	  min	  
analys	  av	  innehållsvaliditeten	  har	  jag	  därför	  genomfört	  bägge	  punkterna	  i	  
analysen	  på	  samma	  sätt	  med	  en	  tids	  mellanrum,	  detta	  för	  att	  öka	  studiens	  
intrareliabilitet.	  Eftersom	  analysen	  är	  en	  bedömning	  är	  det	  viktigt	  att	  
intrareliabiliteten	  tas	  i	  beaktning	  för	  att	  resultaten	  ska	  bli	  så	  tillförlitliga	  som	  
möjligt	  (Näsström,	  2008).	  Som	  mått	  på	  intrareliabiliteten	  används	  den	  
procentuella	  överensstämmelsen	  mellan	  de	  två	  analystillfällena.	  

Kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  är	  uppbyggda	  utifrån	  syfte,	  centralt	  
innehåll	  och	  kunskapskrav	  för	  de	  olika	  betygsstegen.	  Det	  centrala	  innehållet	  
anger	  vad	  som	  ska	  utgöra	  undervisningen	  (Skolverket	  2011b)	  och	  är	  
sammanfattat	  i	  ett	  antal	  punkter,	  dessa	  punkter	  utgör	  kursplanens	  mål.	  Dessa	  
mål	  “sätter	  ingen	  begränsning	  för	  elevernas	  kunskapsutveckling	  –	  det	  går	  alltså	  
inte	  att	  betrakta	  dem	  som	  något	  som	  slutgiltigt	  kan	  uppnås”	  (Skolverket	  2011b	  s.	  
4).	  Vidare	  finns	  chanser	  till	  att	  ytterligare	  lägga	  till	  innehåll	  som	  för	  
undervisningen	  är	  relevant	  utifrån	  ämnet	  samt	  lärares	  och	  elevers	  intresse.	  	  

1)	  
Genomförandet	  av	  analysen	  inleddes	  med	  att	  de	  punkter	  som	  anger	  målet	  för	  
undervisningen	  gällande	  åk	  7-‐9	  och	  åk	  1-‐6	  plockades	  ut	  från	  kursplanen	  (se	  
bilaga	  1)	  som	  utgångspunkt	  för	  analysen.	  Målen	  är	  de	  punkter	  som	  presenteras	  
under	  kursplanens	  rubriker	  ”Syfte”	  och	  ”Centralt	  innehåll”.	  Därefter	  har	  
innehållet	  i	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  jämförts	  i	  relation	  till	  punkterna	  ovan,	  där	  
jag	  undersökt	  för	  vilka	  av	  målen	  materialet	  är	  tillämpningsbart	  för	  att	  det	  ska	  
nås.	  Jag	  har	  tagit	  ut	  och	  identifierat	  de	  mål	  där	  Ät	  S.M.A.R.T.	  skulle	  kunna	  vara	  en	  
tillgång	  och	  hjälp	  för	  eleverna	  till	  att	  nå	  målen.	  Målen	  har	  tagits	  ut	  oavsett	  hur	  
stor	  del	  av	  målet	  som	  materialet	  stämmer	  överens	  med,	  eftersom	  detta	  inte	  är	  
syftet.	  	  
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I	  paketet	  som	  går	  att	  köpa	  som	  innefattar	  hela	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  finns	  
övningsuppgifter,	  men	  som	  jag	  i	  denna	  studie	  inte	  haft	  tillgång	  till	  och	  därför	  inte	  
finns	  med	  i	  jämförelsen	  med	  kursplanen.	  	  	  

Då	  målen	  är	  identifierade	  har	  jag	  beräknat	  hur	  stor	  del	  av	  målen	  i	  kursplanen	  
som	  täcks	  in	  av	  materialet	  och	  angett	  detta	  i	  procent.	  

2)	  
Lindström	  &	  Pennlert	  (2006)	  presenterar	  en	  modell	  för	  hur	  innehållet	  i	  
undervisningen	  kan	  relatera	  till	  olika	  kunskapsformer	  hos	  eleverna	  (se	  tabell	  1),	  
vilken	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  i	  analysen.	  I	  all	  undervisning	  ska	  dess	  
bakomliggande	  motiv	  och	  mål	  styra	  innehållet,	  där	  läro-‐	  och	  kursplaner	  utgör	  ett	  
ramverk	  (Andersson,	  2005).	  En	  typ	  av	  mål	  som	  Lindström	  &	  Pennlert	  (2006)	  
lyfter	  fram	  utgörs	  av	  att	  eleverna	  bör	  utveckla	  olika	  kunskapsformer,	  i	  enighet	  
med	  kursplanen.	  Beroende	  på	  vilka	  kunskapsformer	  läraren	  vill	  locka	  fram	  hos	  
eleverna	  väljs	  en	  typ	  av	  innehåll	  i	  undervisningen.	  Ett	  undervisningsinnehåll	  som	  
utgörs	  av	  fakta	  ger	  exempelvis	  ett	  underlag	  för	  eleverna	  att	  utveckla	  
kunskapsformerna	  att	  veta	  och	  att	  kunna	  beskriva.	  	  

	  

Tabell	  1.	  Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  för	  hur	  kunskapsformer	  kan	  kopplas	  till	  olika	  
aspekter	  av	  innehåll	  

Mål	  
Kunskapsformer	   Innehåll	  
	  

Veta,	  känna	  till,	  beskriva	  

	  

Fakta	  

Första,	  förklara,	  kunna	  använda	   Begrepp	  

Förstå,	  kunna	  formulera,	  kunna	  lösa	   Frågor/problem	  

Förstå,	  analysera,	  kunna	  förklara	   Samband	  

Kunna	  beskriva	  och	  jämföra	   Perspektiv	  

Kunna	  generalisera	  och	  tillämpa	   teorier/modeller	  

Kunna	  tolka,	  värdera	  och	  argumentera	   Värderingar	  

Kunna	  utföra	  och	  göra,	  kunna	  använda	   Handlingar	  

Uppleva,	  upptäcka,	  värdera	  och	  skapa	   Estetik	  

Uppleva,	  bearbeta	  och	  uttrycka	   Känslor	  

Kunna	  lyssna	  och	  tala,	  samarbeta,	  ta	  ansvar	   Relationer	  

Not.	  Från	  Undervisning	  i	  teori	  och	  praktik	  –	  en	  introduktion	  i	  didaktik	  (s.	  31),	  av	  G.	  Lindström	  &	  L.	  
Pennlert,	  2006,	  Umeå:	  Fundo	  förlag	  AB.	  Copyright	  2006	  författarna	  och	  Fundo	  Förlag.	  
Reproducerad	  med	  tillståndförfattarna	  och	  Fundo	  Förlag.	  Reproducerad	  med	  tillstånd.	  	  
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De	  kunskapsformer	  som	  är	  presenterade	  i	  Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  finns	  
alla	  representerade	  i	  kurs-‐	  och	  läroplaner	  för	  skolan	  och	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap.	  Innehållet	  i	  undervisningen	  ska	  alltså	  därför	  vara	  av	  sådan	  
karaktär	  att	  alla	  kunskapsformerna	  finns	  representerade.	  Jag	  har	  utifrån	  
Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  undersökt	  vilka	  former	  av	  innehåll	  som	  finns	  i	  
materialet	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Det	  ger	  en	  bild	  av	  vilka	  kunskapsformer	  som	  
användningen	  av	  materialet	  kan	  generera,	  under	  förutsättningarna	  att	  lärare	  
kan/vill	  använda	  det	  till	  det	  syftet.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  innehållsvaliditet	  då	  
kurs-‐	  och	  läroplaner	  påbjuder	  att	  eleverna	  ska	  förvärva	  de	  kunskapsformer	  som	  
är	  presenterade	  i	  modellen.	  Jag	  har	  undersökt	  vilket	  innehåll	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  som	  
kan	  generera	  dessa,	  alltså	  hur	  väl	  innehållet	  stämmer	  överens	  med	  syftet	  att	  
uppnå	  de	  olika	  kunskapsformerna	  som	  finns	  representerade	  i	  kursplanen.	  	  

Utifrån	  innehållet	  i	  materialet	  har	  jag	  genom	  att	  se	  i	  modellen	  kunnat	  härleda	  
vilka	  kunskapsformer	  som	  skulle	  kunna	  utvecklas	  vid	  användandet.	  Det	  blir	  en	  
utgångspunkt	  för	  att	  värdera	  i	  vilken	  utsträckning	  den	  kunskapen	  skulle	  kunna	  
erhållas	  utifrån	  materialet.	  Modellen	  är	  även	  en	  hjälp	  vid	  analysen	  av	  
samstämmigheten	  mellan	  materialet	  och	  målen	  i	  kursplanen,	  då	  jag	  jämfört	  
innehållet	  i	  materialet	  med	  Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  för	  att	  kunna	  uttala	  
mig	  om	  vilka	  kunskapsformer	  som	  kan	  uppnås.	  	  

Intervjuer	  
För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  lärares	  användande	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  och	  
uppfattningar	  om	  effekterna	  av	  detta	  har	  jag	  genomfört	  intervjuer	  med	  
verksamma	  lärare	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  som	  i	  olika	  utsträckning	  
använt	  sig	  av	  modellen/materialet.	  Detta	  för	  att	  göra	  mig	  en	  bild	  av	  hur	  den	  
praktiska	  användningen	  ser	  ut	  samt	  lärarnas	  upplevelser.	  	  

Jag	  har	  på	  ett	  kvalitativt	  sätt	  samlat	  in	  material	  genom	  intervjuerna.	  Den	  
kvalitativa	  teorin	  inriktar	  sig	  mer	  mot	  individen,	  hur	  denne	  tolkar	  (Backman,	  
2008).	  Jag	  har	  därför	  valt	  att	  göra	  intervjuer	  för	  att	  ta	  reda	  på	  lärarnas	  
uppfattning	  kring	  användandet.	  Intervju	  är	  en	  användbar	  metod	  för	  att	  
undersöka	  attityder,	  syn	  på	  undervisning,	  målsättningar	  osv.	  (Johansson	  &	  
Svedner,	  2006).	  Eftersom	  jag	  ville	  ta	  reda	  på	  hur	  lärarna	  använder	  modellen	  och	  
deras	  inställning	  till	  att	  använda	  den	  är	  intervjuer	  den	  bästa	  
undersökningsmetoden,	  då	  läraren	  vid	  intervjun	  har	  möjlighet	  att	  utveckla	  sitt	  
resonemang.	  	  

Enligt	  Johansson	  &	  Svedner	  (2006)	  genomförs	  en	  strukturerad	  intervju	  utifrån	  
fasta	  frågeställningar,	  medan	  den	  kvalitativa	  följer	  frågeområden	  med	  friare	  
frågeformulering	  med	  möjligheten	  att	  få	  mer	  uttömmande	  svar.	  I	  min	  intervju	  
har	  jag	  utgått	  utifrån	  fasta	  frågeställningar,	  med	  de	  chanser	  till	  att	  formulera	  
följdfrågor	  som	  finns	  vid	  genomförandet	  av	  intervju.	  Då	  mina	  intervjuer	  utgått	  
från	  strukturerade	  frågeställningar	  med	  möjlighet	  till	  följdfrågor	  och	  friare	  
frågeställningar	  faller	  de	  inte	  direkt	  under	  någon	  av	  kategorierna,	  utan	  kan	  sägas	  
vara	  halvstrukturerade.	  Frågorna	  är	  öppna	  av	  karaktären	  i	  förhoppning	  om	  att	  få	  
uttömmande	  svar.	  	  

Då	  jag	  vill	  studera	  lärarnas	  förhållningssätt	  till	  materialet	  har	  valet	  fallit	  på	  
intervjuer	  som	  undersökningsmetod,	  där	  jag	  kan	  vända	  mig	  till	  läraren	  med	  
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frågor	  för	  att	  få	  så	  uttömmande	  information	  som	  möjligt.	  Beroende	  på	  i	  vilken	  
utsträckning	  lärarna	  använt	  sig	  av	  materialet,	  samt	  skillnader	  i	  fråga	  om	  de	  
använt	  materialet	  eller	  endast	  modellen,	  skiljer	  sig	  följdfrågorna	  åt.	  
Utgångsfrågorna	  är	  desamma,	  men	  av	  naturlig	  anledning	  skiftar	  följdfrågorna.	  
Även	  utgångsfrågorna	  är	  flexibla	  med	  tanke	  på	  ordningsföljd,	  då	  respondenten	  
exempelvis	  kan	  beröra	  en	  frågeställning	  som	  inte	  ännu	  blivit	  framförd.	  

En	  fara	  med	  att	  utgå	  ifrån	  för	  ospecificerade	  frågeområden	  är	  att	  intervjuerna	  
kan	  komma	  att	  få	  olika	  riktningar	  beroende	  på	  vilket	  sätt	  man	  ställer	  frågan	  eller	  
hur	  respondenten	  uppfattar	  den	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2006).	  Jag	  har	  därför	  valt	  
att	  utgå	  ifrån	  fasta	  frågeställningar,	  för	  att	  göra	  varje	  intervju	  så	  reliabel	  och	  
jämförbar	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  jag	  ska	  få	  svar	  på	  de	  frågor	  jag	  anser	  vara	  
viktiga.	  	  

Procedur	  
Jag	  har	  genomfört	  intervjuer	  med	  en	  manlig	  och	  fyra	  kvinnliga	  lärare	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  arbetande	  på	  kommunala	  skolor	  i	  tre	  kommuner	  i	  Norrland.	  
Intervjuerna	  är	  genomförda	  med	  lärare	  arbetande	  inom	  ämnet	  i	  åk	  7-‐9.	  En	  av	  
dessa	  lärare	  undervisade	  även	  i	  ämnet	  i	  åk	  5	  och	  ännu	  en	  lärare	  undervisade	  
även	  i	  åk	  6.	  	  	  

Före	  intervjun	  fick	  mina	  respondenter	  information	  om	  området	  och	  syftet	  med	  
intervjun.	  Vi	  hade	  god	  tid	  på	  oss	  för	  intervjun,	  vilket	  gjorde	  att	  mina	  
respondenter	  i	  lugn	  och	  ro	  kunde	  svara	  på	  frågorna.	  I	  enlighet	  med	  
Vetenskapsrådets	  forskningsetiska	  principer	  (2002)	  informerades	  
respondenterna	  vid	  intervjuns	  start	  om	  deras	  anonymitet,	  att	  deras	  svar	  var	  
frivilliga	  och	  deras	  möjlighet	  att	  avbryta	  intervjun	  samt	  att	  materialet	  som	  
samlas	  in	  kommer	  att	  användas	  enbart	  till	  mina	  studier.	  	  

Intervjuerna	  genomfördes	  individuellt	  med	  lärarna	  på	  en	  avskild	  och	  lugn	  plats	  
på	  skolan,	  utvald	  av	  läraren.	  En	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  på	  telefon	  då	  en	  
fysisk	  intervju	  av	  praktiska	  skäl	  inte	  kunde	  genomföras.	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  
20	  och	  60	  minuter.	  Majoriteten	  av	  intervjuerna	  tog	  20-‐30	  minuter	  och	  en	  
intervju	  tog	  60	  minuter.	  Alla	  intervjuer	  spelades	  in	  med	  respondenternas	  
tillåtelse,	  för	  att	  kunna	  transkriberas	  för	  lättare	  bearbetning.	  Jag	  har	  själv	  
genomfört	  intervjuerna	  och	  transkriberat	  dem.	  Under	  en	  av	  intervjuerna	  blev	  vi	  
avbrutna	  av	  att	  en	  lärarkandidat	  till	  läraren	  kom	  in	  och	  satt	  med	  under	  intervjun.	  
Läraren	  blev	  inte	  märkbart	  påverkad	  av	  dennes	  närvaro,	  men	  intervjun	  blev	  
störd	  och	  det	  tog	  en	  stund	  innan	  min	  egen	  koncentration	  återkom.	  	  

En	  annan	  av	  intervjuerna	  var	  svår	  att	  genomföra	  på	  grund	  av	  att	  läraren	  
troligtvis	  förväxlat	  Ät	  S.M.A.R.T.	  med	  ett	  annat	  material	  med	  ett	  annat	  innehåll.	  
Detta	  reddes	  dock	  ut	  och	  intervjun	  fortsatte	  under	  förutsättningen	  att	  ämnet	  var	  
Ät	  S.M.A.R.T..	  Denna	  intervju	  var	  även	  svår	  att	  samla	  kring	  det	  givna	  ämnet.	  Dels	  
på	  grund	  av	  förväxlingen,	  dels	  på	  grund	  av	  att	  frågorna	  i	  många	  fall	  tolkades	  i	  
vidare	  mening	  vilket	  gav	  vida	  svar.	  Exempelvis	  uppfattades	  frågorna	  av	  
respondenten	  mer	  handla	  om	  undervisningen	  i	  ämnet	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  än	  om	  undervisningen	  med	  Ät	  S.M.A.R.T.	  Vid	  bearbetningen	  
har	  det	  därför	  många	  gånger	  varit	  svårt	  att	  skilja	  på	  ifall	  svaret	  syftar	  på	  allmän	  
undervisning	  eller	  inte.	  	  
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Den	  intervju	  som	  gjordes	  på	  telefon	  anser	  jag	  ha	  lika	  stor	  giltighet	  som	  de	  andra.	  
Däremot	  var	  en	  telefonintervju	  inte	  att	  föredra	  då	  kontakten	  med	  respondenten	  
inte	  blev	  densamma.	  Jag	  uppfattade	  inte	  signaler	  som	  kroppsspråk,	  vilket	  kan	  ha	  
bidragit	  till	  att	  svaren	  uppfattades	  olika.	  Det	  fanns	  även	  svårigheter	  med	  att	  
exempelvis	  se	  när	  respondenten	  funderade	  och	  frågan	  hade	  kunna	  utvecklats,	  
istället	  blev	  respondenten	  i	  vissa	  fall	  avbruten	  med	  en	  ny	  fråga.	  Jag	  tror	  att	  jag	  
hade	  kunnat	  få	  ännu	  mer	  uttömmande	  svar	  ifall	  intervjun	  inte	  hade	  genomförts	  
per	  telefon,	  men	  att	  resultatet	  inte	  har	  påverkats	  nämnvärt	  av	  detta.	  	  

Utarbetning	  av	  intervjuguide	  
Eftersom	  intervjuerna	  var	  halvstrukturerade	  hade	  jag	  i	  förväg	  formulerat	  en	  
intervjuguide	  med	  frågor	  vilka	  jag	  utgick	  från	  vid	  intervjuerna.	  Frågorna	  var	  
formulerade	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  försöka	  få	  så	  bra	  svar	  som	  möjligt	  för	  att	  
motsvara	  arbetets	  övergripande	  frågeställningar	  och	  syfte	  (se	  bilaga	  2).	  

Jag	  fick	  under	  arbetets	  gång	  göra	  små	  justeringar	  i	  intervjufrågorna	  för	  att	  
lärarna	  bättre	  skulle	  förstå	  några	  av	  mina	  frågor.	  Dock	  ändrades	  inte	  innebörden	  
i	  frågorna	  från	  intervju	  till	  intervju.	  Eftersom	  det	  var	  halvstrukturerade	  
intervjuer	  fanns	  flexibiliteten	  att	  förändra	  följdfrågor	  efter	  hur	  varje	  enskild	  
intervju	  fortlöpte.	  	  

Urval	  av	  intervjupersoner	  
De	  fem	  intervjupersoner	  som	  ingått	  i	  intervjuerna	  är	  utbildade	  lärare	  
verksamma	  inom	  grundskolans	  senare	  år	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap.	  
Lärarna	  i	  intervjun	  har	  erfarenhet	  av	  att	  i	  olika	  utsträckning	  använda	  modellen	  
S.M.A.R.T.	  och/eller	  materialet	  i	  sin	  undervisning.	  Kontakten	  togs	  via	  mejl	  där	  jag	  
i	  ett	  bifogat	  informationsbrev	  beskrev	  studiens	  syfte	  och	  genomförande.	  Där	  
framkom	  att	  jag	  vände	  mig	  till	  lärare	  som	  använt	  sig	  av	  modellen/materialet	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  i	  sin	  undervisning.	  Förfrågan	  att	  delta	  gick	  ut	  till	  lärare	  inom	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  i	  flera	  kommuner	  i	  Norrland,	  på	  skolor	  där	  kontaktuppgifter	  
till	  lärarna	  kunde	  erhållas.	  Bortfallet	  blev	  stort	  i	  och	  med	  att	  flera	  lärare	  valde	  att	  
inte	  svara	  på	  förfrågan	  eller	  att	  inte	  delta.	  Orsaken	  till	  bortfallet	  är	  svårt	  att	  
uttala	  sig	  om,	  men	  en	  anledning	  borde	  vara	  att	  de	  tillfrågade	  inte	  tillhörde	  
undersökningsgruppen.	  De	  lärare	  som	  avböjde	  medverkan	  uppgav	  tidsbrist	  som	  
orsak.	  

Jag	  har	  inte	  påverkat	  spridningen	  på	  de	  medverkande	  vad	  gäller	  kön,	  ålder,	  
erfarenhet	  osv.	  Detta	  eftersom	  det	  viktiga	  för	  studien	  är	  det	  kriterium	  att	  lärarna	  
använt	  sig	  av	  modellen	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  sin	  undervisning	  och	  utifrån	  denna	  grupp	  
har	  inget	  ytterligare	  urval	  skett.	  	  

Bearbetning	  av	  insamlade	  data	  
Efter	  intervjuerna	  har	  mina	  insamlade	  data	  sammanställts	  genom	  att	  de	  först	  
transkriberats.	  Vid	  transkriberingen	  har	  jag	  skrivit	  ut	  intervjun	  i	  skriftspråk,	  
samt	  uteslutit	  ovidkommande	  kommentarer	  och	  svar	  som	  går	  utanför	  arbetets	  
omfång.	  	  Jag	  har	  även	  gjort	  en	  sammanfattning	  efter	  varje	  intervju,	  för	  att	  
sammanfatta	  kärnan	  i	  vad	  som	  framkom	  under	  intervjun.	  Utifrån	  vad	  Trost	  
(2005)	  skriver	  om	  bearbetning	  har	  jag	  sedan	  strukturerat	  intervjumaterialet	  
utifrån	  samma	  mall	  för	  alla	  intervjuerna.	  Det	  innehåll	  i	  intervjuerna	  som	  är	  
kopplat	  till	  syftet	  för	  studien	  har	  plockats	  ut	  och	  strukturerats	  efter	  en	  för	  alla	  
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intervjuer	  fastställd	  ordning,	  för	  att	  lättare	  kunna	  jämföra	  och	  se	  eventuella	  
mönster	  mellan	  intervjuerna.	  Jag	  har	  alltså	  bearbetat	  materialet	  utifrån	  de	  två	  
frågeställningar	  som	  intervjuerna	  avser	  att	  ge	  svar	  på	  utifrån	  olika	  delar	  och	  
infallsvinklar:	  	  

-‐ ”Hur	  använder	  sig	  lärare	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.?”	  och	  	  
-‐ ”Vilka	  konsekvenser	  ger	  användningen	  av	  materialet	  utifrån	  lärares	  
perspektiv?”	  

Resultat	  
	  

I	  detta	  avsnitt	  redovisas	  resultaten	  från	  de	  tre	  delarna	  av	  min	  studie.	  Först	  
presenteras	  resultaten	  från	  del	  ett	  om	  analysen	  av	  innehållsvaliditet	  som	  
omfattar	  undersökningen	  av	  materialets	  samstämmighet	  med	  kursplanens	  mål.	  
Därefter	  följer	  resultatet	  av	  analysen	  av	  innehållsvaliditetens	  andra	  del	  som	  
fokuserar	  på	  de	  kunskapsformer	  som	  materialet	  kan	  leda	  till.	  Den	  tredje	  delen	  
utgörs	  av	  resultatet	  från	  intervjuer	  med	  lärare	  som	  använt	  sig	  av	  materialet	  i	  sin	  
undervisning.	  	  

Resultat	  analys	  av	  innehållsvaliditet	  del	  1	  
Nedan	  följer	  resultatet	  från	  den	  första	  delen	  av	  analysen	  av	  innehållsvaliditeten	  
där	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  har	  jämförts	  med	  kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap	  i	  syfte	  att	  undersöka	  dess	  samstämmighet.	  Resultatet	  består	  
av	  den	  procentuella	  överensstämmelsen	  mot	  kursplanens	  mål,	  samt	  en	  
redovisning	  av	  de	  mål	  som	  omfattas.	  Här	  anges	  även	  reliabilitetsmåttet	  mellan	  
analystillfällena.	  	  

Hur	  stor	  del	  av	  målen	  i	  kursplanen	  berörs	  av	  innehållet	  i	  materialet?	  
Den	  procentuella	  överensstämmelsen	  mellan	  de	  två	  analystillfällena	  var	  100	  %	  
för	  åk	  1-‐6	  och	  75	  %	  för	  åk	  7-‐9.	  Det	  betyder	  att	  jag	  kommit	  fram	  till	  samma	  
resultat	  vid	  de	  båda	  analystillfällena	  av	  kursplanen	  i	  åk	  1-‐6,	  medan	  det	  fanns	  en	  
avvikelse	  mellan	  resultaten	  för	  kursplanen	  i	  åk	  7-‐9	  vid	  de	  två	  analystillfällena	  för	  
denna.	  Avvikelsen	  uppkom	  genom	  en	  skillnad	  på	  två	  mål	  mellan	  det	  första	  och	  
andra	  analystillfället.	  75	  procents	  överensstämmelse	  är	  en	  acceptabel	  
intrareliabilitetsnivå.	  

Nedan	  redovisas	  de	  resultat	  som	  överensstämmer	  för	  de	  båda	  analystillfällena,	  
då	  reliabilitetsmåttet	  skiljde	  sig	  för	  undersökningarna	  av	  kursplanen	  i	  åk	  7-‐9.	  

De	  mål	  i	  kursplanen	  som	  kan	  anses	  vara	  samstämmiga	  med	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  
följande:	  

Kursplanen	  för	  åk	  1-‐6:	  	  

• Planera	  och	  tillaga	  mat	  och	  måltider	  för	  olika	  situationer	  och	  
sammanhang,	  

• Värdera	  val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  och	  som	  konsument	  samt	  utifrån	  
perspektivet	  hållbar	  utveckling.	  
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• Olika	  verktyg	  som	  stöd	  för	  planering	  av	  varierade	  och	  balanserade	  
måltider	  samt	  hur	  måltider	  kan	  fördelas	  över	  en	  dag.	  

• Jämförelser	  av	  några	  vanliga	  varor,	  till	  exempel	  utifrån	  jämförpris.	  
• 	  	  	  Några	  olika	  miljömärkningar	  av	  produkter	  och	  deras	  betydelse.	  
• 	  	  	  Val	  och	  användning	  av	  varor	  och	  tjänster	  som	  används	  i	  hemmet	  och	  hur	  

de	  påverkar	  miljö	  och	  hälsa.	  
• 	  	  Återvinning	  i	  hemmet	  och	  i	  närområdet	  och	  hur	  den	  fungerar.	  	  

	  
Kursplanen	  för	  åk	  7-‐9:	  

• 	  	  	  Planera	  och	  tillaga	  mat	  och	  måltider	  för	  olika	  situationer	  och	  
sammanhang,	  

• Värdera	  val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  och	  som	  konsument	  samt	  utifrån	  
perspektivet	  hållbar	  utveckling.	  

• 	  	  	  Ställningstaganden	  vid	  val	  av	  varor	  och	  tjänster,	  till	  exempel	  vid	  inköp	  av	  
kläder,	  livsmedel	  och	  resor	  utifrån	  perspektiven	  ekonomisk,	  social	  och	  
miljömässig	  hållbarhet.	  

• 	  	  	  Jämförelser	  av	  produkter	  utifrån	  några	  olika	  aspekter,	  till	  exempel	  pris	  
och	  kvalitet.	  

• Hur	  livsmedel	  och	  andra	  varor	  produceras	  och	  transporteras	  och	  hur	  de	  
påverkar	  miljö	  och	  hälsa.	  

• Aktuella	  samhällsfrågor	  som	  rör	  privatekonomi,	  mat	  och	  hälsa.	  	  

Detta	  innebär	  att	  materialets	  samstämmighet	  till	  kursplanen	  är	  41	  %	  för	  åk	  1-‐6,	  
och	  31,5	  %	  för	  åk	  7-‐9.	  Då	  resultatet	  från	  de	  båda	  analystillfällena	  skiljde	  sig	  för	  
kursplanen	  för	  åk	  7-‐9	  har	  jag	  använt	  medelvärdet	  av	  de	  resultaten.	  	  

Att	  materialet	  är	  samstämmigt	  till	  kursplanen	  med	  exempelvis	  41	  %	  för	  åk	  1-‐6	  
innebär	  att	  41	  %	  av	  de	  mål	  som	  presenteras	  i	  kursplanen	  för	  åk	  1-‐6	  har	  ett	  
innehåll	  som	  överensstämmer	  med	  innehållet	  i	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Att	  
använda	  materialet	  skulle	  alltså	  kunna	  bidra	  till	  att	  eleverna	  kan	  nå	  dessa	  mål.	  
Detsamma	  gäller	  för	  kursplanen	  i	  åk	  7-‐9,	  att	  31,5	  %	  av	  målen	  överensstämmer	  
med	  innehållet	  i	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T..	  

Resultat	  analys	  av	  innehållsvaliditet	  del	  2	  
Den	  andra	  delen	  av	  analysen	  av	  innehållsvaliditet	  omfattar	  materialets	  
samstämmighet	  med	  de	  olika	  former	  av	  innehåll	  som	  enligt	  Lindström	  &	  
Pennlert	  (2006)	  kan	  leda	  till	  utvecklandet	  av	  olika	  kunskapsformer.	  I	  resultatet	  
redovisas	  vilka	  typer	  av	  innehåll	  som	  materialet	  tillhandahåller,	  vilka	  
kunskapsformer	  dessa	  kan	  leda	  till	  samt	  exempel	  på	  detta	  från	  materialet.	  Även	  
andelen	  av	  innehållsformerna	  som	  finns	  representerade	  i	  materialet	  
presenteras.	  Här	  anges	  även	  reliabilitetsmåttet	  mellan	  analystillfällena.	  	  

Vilka	  kunskapsformer	  ger	  innehållet	  i	  materialet	  utrymme	  för	  
eleverna	  att	  utveckla?	  
Den	  procentuella	  överensstämmelsen	  mellan	  de	  två	  analystillfällena	  var	  88	  %,	  
vilket	  är	  en	  acceptabel	  intrareliabilitetsnivå.	  Detta	  betyder	  att	  jag	  inte	  kommit	  
fram	  till	  exakt	  samma	  resultat	  vid	  de	  bägge	  analystillfällena,	  utan	  att	  det	  finns	  en	  
avvikelse.	  Avvikelsen	  uppkom	  genom	  en	  skillnad	  på	  ett	  materialinnehåll	  mellan	  
det	  första	  och	  andra	  analystillfället	  
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Utifrån	  innehållet	  i	  materialet	  skulle	  följande	  kunskapsformer	  kunna	  utvecklas.	  
Inom	  parentes	  anges	  vilket	  innehåll	  som	  materialet	  tillhandahåller	  och	  som	  
utifrån	  Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  kan	  generera	  kunskapsformerna.	  Efter	  det	  
följer	  exempel	  ur	  materialet	  som	  jag	  anser	  pekar	  på	  exempel	  för	  respektive	  
innehåll:	  

• Veta,	  känna	  till,	  beskriva	  (Fakta).	  Materialet	  presenterar	  en	  rad	  fakta,	  
exempelvis	  som	  konsumtionens	  påverkan	  på	  miljön	  eller	  hur	  
livsmedelskedjan	  från	  ägg	  till	  pannkaka	  ser	  ut.	  

• Förstå,	  förklara,	  kunna	  använda	  (Begrepp).	  Exempel	  på	  begrepp	  är	  KRAV	  
eller	  S.M.A.R.T..	  

• Förstå,	  kunna	  formulera,	  kunna	  lösa	  (Frågor/problem).	  Ett	  exempel	  är	  
köttkonsumtionen	  utifrån	  hur	  kött	  produceras	  i	  jämförelse	  till	  hur	  bönor	  
odlas.	  Ett	  annat	  är	  frågan	  om	  vår	  banankonsumtion.	  	  

• Förstå,	  analysera,	  kunna	  förklara	  (Samband).	  Materialet	  presenterar	  ett	  
tydligt	  samband	  mellan	  vår	  livsmedelskonsumtion	  och	  miljö-‐	  och	  
hälsopåverkan.	  Ett	  exempel	  är	  de	  tomma	  kaloriernas	  påverkan	  på	  vår	  
hälsa	  och	  miljön.	  	  

• Kunna	  beskriva	  och	  jämföra	  (Perspektiv).	  Man	  presenterar	  exempelvis	  
jämförelser	  mellan	  växthusodlade	  svenska	  tomater	  och	  frilandsodlade	  
spanska.	  Detta	  illustrerar	  hur	  de	  olika	  bokstäverna	  i	  S.M.A.R.T.	  ger	  olika	  
perspektiv	  till	  frågan	  vilka	  man	  ska	  välja.	  	  

• Kunna	  tolka,	  värdera	  och	  argumentera	  (Värderingar).	  Exempelvis	  
värderas	  olika	  val	  av	  olika	  kött	  och	  grönsaker.	  Ett	  exempel	  är	  att	  värdera	  
två	  exempel	  på	  mattallrikar.	  	  

• Kunna	  utföra	  och	  göra,	  kunna	  använda	  (Handlingar).	  Att	  handlingar	  
räknas	  med	  som	  innehåll	  trots	  att	  materialet	  i	  sig	  inte	  bistår	  med	  
handlingar	  beror	  på	  att	  det	  i	  så	  stor	  utsträckning	  uppmuntrar	  till	  
handlande	  och	  arbetssätt	  som	  genererar	  handlande.	  I	  materialet	  finns	  
även	  övningsuppgifter	  som	  kan	  genomföras.	  

Utifrån	  materialets	  innehåll	  kan	  alltså	  eleverna	  förväntas	  kunna	  utveckla	  
kunskapsformerna	  som	  hör	  ihop	  med	  det	  utvalda	  innehållet.	  Alla	  de	  former	  av	  
innehåll	  som	  Lindström	  &	  Pennlert	  presenterar	  i	  sin	  modell	  finns	  
representerade	  i	  kursplanen.	  Resultatet	  visar	  att	  68,5	  %	  av	  innehållsformerna	  
finns	  representerade	  i	  materialet.	  	  

Resultat	  intervjuer	  
Nedan	  följer	  resultaten	  från	  intervjuerna	  med	  de	  fem	  lärarna.	  Då	  
intervjumaterialet	  bearbetats	  har	  lärarnas	  svar	  samlats	  under	  rubriker,	  vilka	  har	  
gett	  texten	  dess	  struktur.	  I	  texten	  redovisas	  resultaten	  i	  dess	  delar	  som	  
innefattas	  av	  frågeställningarna	  som	  inriktar	  sig	  på	  lärarnas	  uppfattningar	  kring	  
Ät	  S.M.A.R.T.	  efter	  vilka	  intervjusvaren	  kategoriserats.	  Vid	  citat	  är	  källan	  angiven	  
som	  lärare	  1,	  2,	  3,	  4	  och	  5	  vilka	  står	  för	  de	  fem	  intervjuade	  lärarna.	  I	  resultatet	  
har	  Ät	  S.M.A.R.T.	  förkortats	  och	  benämns	  endast	  som	  S.M.A.R.T..	  Detta	  för	  att	  
lärarna	  vid	  intervjuerna	  använde	  sig	  av	  det	  förkortade	  namnet	  på	  materialet.	  

För	  att	  visa	  på	  vilka	  huvuddrag	  som	  framkom	  vid	  intervjuerna	  presenteras	  först	  
den	  typiska	  S.M.A.R.T.	  –	  användaren.	  Likheter	  mellan	  intervjuerna	  och	  ofta	  



	   21	  

förekommande	  mönster	  i	  användningen	  har	  fått	  ge	  karaktären	  till	  S.M.A.R.T.	  -‐	  
användaren.	  

Den	  typiska	  S.M.A.R.T.	  –	  användaren	  
S.M.A.R.T.	  -‐	  användaren	  är	  en	  kvinnlig	  utbildad	  lärare	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap.	  Hon	  har	  använt	  sig	  av	  materialet	  under	  några	  års	  tid.	  
Vanligtvis	  har	  hon	  någon	  gång	  i	  början	  av	  att	  eleverna	  börjar	  med	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapen	  en	  genomgång	  av	  modellen	  S.M.A.R.T.	  och	  dess	  innebörd.	  
Detta	  är	  sedan	  något	  som	  går	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  all	  undervisning,	  något	  hon	  
kan	  komma	  tillbaka	  till	  då	  och	  då	  för	  att	  knyta	  an	  till	  hälso-‐	  och	  
miljöperspektivet.	  När	  en	  aktuell	  fråga	  dyker	  upp,	  exempelvis	  en	  intressant	  
tidningsartikel	  eller	  frågor	  från	  eleverna	  kan	  detta	  tas	  upp	  till	  diskussion.	  I	  åk	  9	  
har	  hon	  sedan	  ett	  större	  arbetsområde	  som	  mer	  djupgående	  behandlar	  ämnet	  
mat,	  miljö	  och	  hälsa.	  Där	  får	  eleverna	  någon	  form	  av	  fördjupningsuppgift	  av	  
undersökande	  karaktär,	  ibland	  är	  det	  en	  gruppuppgift.	  	  

S.M.A.R.T.	  har	  gått	  från	  att	  vara	  ett	  arbetsmaterial	  till	  att	  handla	  mer	  om	  ett	  
samlat	  begrepp	  som	  innefattar	  mat,	  miljö	  och	  hälsa.	  Någon	  gång	  kan	  hon	  ta	  hjälp	  
av	  något	  ur	  materialet,	  men	  hon	  kan	  lika	  gärna	  ta	  hjälp	  av	  något	  annat	  material.	  
Dessutom	  är	  det	  inte	  alltid	  som	  begreppet	  S.M.A.R.T.	  används	  i	  sammanhanget,	  
utan	  det	  är	  minst	  lika	  vanligt	  att	  hon	  pratar	  om	  området	  som	  ”hållbar	  mat”.	  
Arbetet	  med	  S.M.A.R.T.	  går	  att	  koppla	  till	  kursplanen	  i	  och	  med	  att	  hälsa	  och	  
miljö	  där	  får	  stort	  utrymme.	  För	  elevernas	  skull	  kan	  modellen	  vara	  användbar	  då	  
den	  kan	  öka	  förståelsen	  genom	  att	  modellen	  är	  tydlig	  och	  lätt	  att	  ta	  till	  sig.	  
Samtidigt	  som	  sambanden	  fortfarande	  kan	  vara	  svåra	  att	  förstå	  för	  eleverna	  och	  
modellen	  kan	  vara	  krånglig	  då	  den	  är	  vid	  och	  omfattande.	  S.M.A.R.T.	  är	  för	  
läraren	  ett	  användbart	  begrepp	  som	  kan	  konkretisera	  sambanden	  mellan	  mat,	  
hälsa	  och	  miljö.	  En	  modell	  som	  ger	  en	  användbar	  översikt.	  

Hur	  använder	  sig	  lärare	  av	  Ät	  SMART?	  
	  

Uppfattning	  om	  lärarens	  egen	  kunskap	  
Lärarna	  ansåg	  att	  de	  både	  har	  relativt	  bra	  kunskaper	  inom	  ämnet	  och	  om	  
sambandet	  mellan	  mat,	  hälsa	  och	  miljö.	  Deras	  egna	  kunskaper	  bedömdes	  som	  
bra,	  dels	  beroende	  på	  intresse	  av	  ämnet	  dels	  beroende	  på	  att	  det	  hör	  till	  yrket	  att	  
vara	  uppdaterad.	  Lärarna	  ansåg	  även	  att	  kunskaperna	  måste	  uppdateras	  då	  
ämnet	  är	  föränderligt.	  

Delar	  av	  materialet	  som	  används	  
Alla	  lärarna	  hade	  i	  sin	  undervisning	  använt	  sig	  av	  modellen	  S.M.A.R.T.	  då	  detta	  
var	  ett	  kriterium	  för	  att	  delta	  i	  intervjun.	  Alla	  tillfrågade	  lärare	  hade	  också	  i	  
någon	  utsträckning	  använt	  det	  material	  som	  hör	  till,	  även	  om	  de	  flesta	  i	  nuläget	  
använde	  det	  i	  mindre	  utsträckning	  eller	  inte	  alls.	  Endast	  en	  av	  lärarna	  använde	  
regelbundet	  materialet	  i	  undervisningen	  i	  form	  av	  OH-‐bilderna.	  Av	  materialet	  
var	  den	  endast	  en	  del	  som	  användes,	  ett	  urval.	  Mest	  fokus	  låg	  på	  modellen	  
S.M.A.R.T..	  Två	  av	  lärarna	  använde	  inte	  längre	  modellen	  då	  de	  ansåg	  att	  den	  
innehöll	  delar	  som	  kunde	  vara	  motsägelsefulla	  och	  svåra	  att	  förena,	  samt	  att	  
deras	  arbete	  istället	  sträckte	  sig	  mer	  mot	  begreppet	  hållbar	  konsumtion.	  	  
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Användningstillfällen	  
Överlag	  användes	  Ät	  S.M.A.R.T.	  vid	  ett	  större	  arbetsområde,	  oftast	  förlagd	  i	  åk	  9.	  
Detta	  har	  även	  förändrats	  då	  en	  av	  lärarna	  sa	  	  

Inte	  bara	  i	  nian,	  förr	  kanske	  vi	  hade	  mer	  fokus	  på	  att	  ta	  det	  i	  nian,	  nu	  känns	  det	  
som	  att	  man	  redan	  med	  åttorna	  tar	  det	  här	  i	  samband	  med	  att	  man	  startar	  upp	  på	  
höstterminen	  (lärare	  1).	  	  

Fyra	  av	  lärarna	  berättade	  att	  de	  använt	  Ät	  S.M.A.R.T.	  vid	  ett	  större	  arbetsområde.	  
Därutöver	  återkom	  begreppet	  och	  modellen	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  hela	  
undervisningen.	  Det	  kändes	  för	  lärarna	  naturligt	  då	  hälsa	  och	  miljö	  ska	  
genomsyra	  allting.	  	  

Alltså	  det	  här	  med	  hållbar	  mat	  känner	  jag,	  det	  går	  ju	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  hela	  
Hk-undervisningen.	  Det	  är	  hela	  vägen	  (lärare	  4).	  	  

Det	  har	  även	  använts	  så	  att	  eleverna	  i	  början	  av	  hem-‐	  och	  konsumentkunskapen	  
eller	  vid	  ett	  annat	  tillfälle	  introducerats	  för	  modellen	  S.M.A.R.T.,	  för	  att	  sedan	  
återkomma	  till	  den	  även	  under	  andra	  arbetsområden.	  	  

Oftast	  blir	  det	  ju	  så	  att	  det	  är	  utspritt	  på	  olika	  gånger,	  för	  jag	  kan	  tycka	  att	  man	  
knyter	  ihop	  säcken	  lite	  nu	  och	  då	  (lärare	  2).	  	  

Frekvens	  av	  användandet	  
En	  lärare	  har	  använt	  materialet	  vid	  ett	  tillfälle	  i	  en	  klass.	  De	  övriga	  lärarna	  hade	  
använt	  materialet/modellen	  vid	  fler	  än	  ett	  tillfälle	  under	  flera	  år.	  Lärarna	  hade	  
använt	  det	  i	  åk	  8	  och	  åk	  9,	  samt	  av	  en	  lärare	  i	  åk	  5.	  En	  av	  lärarna	  använde	  det	  i	  åk	  
7,	  men	  det	  arbetsområdet	  är	  i	  nuläget	  under	  utvecklande.	  	  	  

Två	  av	  lärarna	  i	  studien	  använde	  sig	  i	  dagsläget	  fortfarande	  av	  S.M.A.R.T.	  i	  
undervisningen,	  de	  andra	  tre	  hade	  av	  olika	  anledningar	  gått	  ifrån	  det.	  En	  av	  
lärarna	  motiverade	  det	  så	  här:	  	  

Men,	  det	  man	  har	  upptäckt	  är	  ju	  att,	  nu	  i	  år	  tar	  vi	  inte	  upp	  begreppet	  S.M.A.R.T..	  
Och	  det	  förstår	  jag,	  för	  till	  slut	  kände	  man	  att;	  vad	  ska	  man	  välja?	  Och	  det	  blev	  
svårare	  och	  svårare	  att	  undervisa,	  och	  eleverna	  såg	  mer	  och	  mer	  ut	  som	  
frågetecken	  (lärare	  3).	  	  

Arbetssätt	  
Gemensamt	  för	  lärarna	  är	  att	  de	  arbetade	  med	  området	  både	  praktiskt	  och	  
teoretiskt.	  Huvudlinjen	  är	  att	  de	  har	  genomgångar	  och	  muntliga	  diskussioner	  
med	  bearbetning	  av	  ämnesområdet	  utifrån	  materialet	  S.M.A.R.T.	  eller	  med	  hjälp	  
av	  annat	  material,	  samt	  praktiska	  övningar	  med	  examination.	  Gemensamt	  för	  
lärarna,	  alla	  utom	  en,	  är	  att	  arbetet	  med	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  ett	  arbetsområde	  till	  slut	  
resulterar	  i	  att	  eleverna	  får	  planera	  och	  tillaga	  en	  måltid	  utifrån	  detta.	  Detta	  för	  
att	  eleverna	  ska	  visa	  att	  de	  tillägnat	  sig	  kunskaperna	  om	  vad	  S.M.A.R.T.	  står	  för.	  
Detta	  bygger	  på	  genomgångar	  där	  S.M.A.R.T.	  presenteras.	  Materialet/modellen	  
användes	  som	  underlag	  för	  arbetet,	  där	  jag	  i	  tidigare	  avsnitt	  redogjort	  för	  i	  vilken	  
utsträckning	  materialet	  och/eller	  modellen	  användes.	  Både	  OH-‐bilderna	  och	  
andra	  delarna	  av	  materialet	  presenteras	  för	  eleverna	  och	  ligger	  till	  grund	  för	  
diskussioner.	  Arbetet	  med	  S.M.A.R.T.	  innebär	  enligt	  lärarna	  mycket	  diskussioner,	  
ett	  arbetssätt	  som	  alla	  lärare	  använde.	  Till	  exempel	  kan	  diskussionerna	  utgå	  från	  
aktuella	  frågor	  som	  förekommer	  i	  tv	  och	  tidningar	  som	  kopplas	  till	  modellen	  då	  
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ämnet	  ständigt	  är	  aktuellt.	  Både	  teori	  om	  ämnet	  och	  att	  praktiskt	  kunna	  tillämpa	  
det	  ingår	  i	  arbetssätten	  och	  uppgifterna	  är	  ofta	  undersökande	  till	  karaktären.	  	  

Exempel	  på	  konkreta	  teoretiska	  och	  praktiska	  arbetssätt	  som	  lärarna	  använder,	  
där	  eleverna	  får:	  

• Undersöka	  förpackningar	  och	  exempelvis	  undersöka	  tillverkningsland.	  	  
• Jämföra	  och	  undersöka,	  exempelvis	  genom	  att	  kolla	  på	  halvfabrikat	  och	  

granska	  innehållsförteckningar	  efter	  tillsatser,	  förpackningar	  och	  hur	  det	  
transporterats.	  Sedan	  att	  undersöka	  och	  jämföra	  dessa	  med	  hemlagat.	  	  

• Genomföra	  prisberäkningar.	  	  
• Göra	  praktiska	  övningar	  där	  eleverna	  ställs	  inför	  valmöjligheter	  av	  

livsmedel	  där	  de	  än	  en	  gång	  testas	  i	  deras	  kunskaper.	  	  
• Göra	  egna	  recept,	  där	  eleverna	  utifrån	  ett	  urval	  av	  ingredienser	  som	  kan	  

finnas	  hemma	  får	  laga	  en	  måltid,	  med	  syfte	  att	  uppmärksamma	  att	  
använda	  det	  som	  finns	  hemma.	  Även	  att	  ta	  tillvara	  på	  livsmedel.	  	  

• Hemläxor,	  allt	  från	  att	  praktiskt	  laga	  mat	  till	  att	  diskutera	  miljö	  hemma.	  	  	  
• Göra	  grupparbeten	  då	  eleverna	  får	  fördjupa	  sig	  inom	  de	  olika	  delarna	  i	  

S.M.A.R.T.	  och	  redovisa	  för	  de	  andra.	  	  
• Grupparbeten	  där	  grupperna	  får	  titta	  på	  olika	  varor	  utifrån	  olika	  

perspektiv.	  	  
• Se	  film.	  
• Skriva	  reflektioner.	  	  	  
• Undersöka	  ett	  livsmedel	  utifrån	  var	  det	  är	  producerat,	  hur	  det	  är	  

transporterat	  med	  mera.	  Därtill	  görs	  också	  ett	  butiksbesök.	  
• Föreläsningar	  utifrån	  materialets	  OH-‐material.	  
• Diskussioner	  utifrån	  utvalda	  OH-‐bilder	  ur	  materialet.	  

En	  lärare	  framhöll	  vikten	  av	  att	  köpa	  hem	  varierat	  och	  olika	  förpackningar	  för	  att	  
träna	  eleverna	  i	  att	  läsa	  på	  förpackningarna.	  En	  annan	  lärare	  tog	  upp	  
svårigheterna	  att	  handla	  hem	  varierat	  och	  exempelvis	  ekologiska	  varor	  på	  grund	  
av	  ansträngd	  ekonomi.	  

En	  lärare	  hade	  i	  samband	  med	  ett	  arbete	  om	  bostaden	  med	  temat	  flytta	  hemifrån	  
arbetat	  med	  frågor	  omkring	  hälsa	  och	  miljö	  som	  kan	  falla	  inom	  ramarna	  för	  
S.M.A.R.T..	  Denne	  lärare	  har	  även	  jobbat	  intensivt	  med	  eleverna	  omkring	  
källsortering	  och	  återvinning.	  	  

En	  lärare	  har	  tagit	  hjälp	  av	  ett	  annat	  material	  vid	  arbetsområdet	  mat	  och	  miljö:	  
”Frukt	  i	  skolan”	  från	  ICA,	  som	  handlar	  om	  kännedom	  om	  frukt	  och	  grönsaker.	  
Denne	  lärare	  har	  även	  haft	  vegetariska	  temaveckor	  då	  ingen	  tillagning	  av	  kött	  
förekommer	  på	  lektionerna	  vilket	  kopplas	  till	  mat,	  miljö	  och	  hälsa.	  	  

Kompletteringar	  
Alla	  lärarna	  kompletterade	  med	  andra	  material.	  Som	  en	  av	  lärarna	  uttryckte	  det:	  	  

Sen	  måste	  man	  ju	  alltid	  komplettera	  för	  att	  nå	  en	  större	  helhet	  (lärare	  5).	  	  

Detta	  är	  en	  uppfattning	  som	  de	  andra	  lärarna	  delade.	  Exempel	  på	  resurser	  som	  
används	  är	  hemkunskapsboken,	  ”frukt	  i	  skolan”	  från	  ICA,	  tallriksmodellen,	  färska	  
resurser	  som	  kan	  komma	  från	  Livsmedelsverket	  samt	  aktuella	  tidningsurklipp,	  
böcker	  och	  filmer.	  Lärare	  2	  sa:	  	  
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Ja	  jag	  har	  ju	  många	  olika	  material	  som	  jag	  använder.	  Och	  jag	  är	  inte	  låst	  av	  nån	  
bok	  egentligen,	  utan	  jag	  tänker	  efter	  vad	  står	  det	  här	  och	  vilka	  mål	  är	  det	  vi	  har	  
den	  här	  delen,	  också	  försöker	  man	  hitta	  det	  bästa	  av	  det	  

	  Samarbeten	  med	  andra	  ämnen	  i	  skolan	  framhölls	  också,	  även	  om	  det	  var	  ett	  
arbetssätt	  för	  en	  lärare	  och	  ett	  önskemål	  från	  andra.	  	  

Vilka	  konsekvenser	  ger	  användningen	  av	  materialet	  utifrån	  lärares	  
perspektiv?	  
	  

Målet	  med	  arbetet	  
Målet	  för	  arbetet	  var	  att	  eleverna	  ska	  förstå	  hur	  deras	  val	  påverkar	  miljön	  och	  
deras	  egen	  hälsa	  samt	  att	  eleverna	  ska	  bli	  medvetna	  konsumenter	  som	  kan	  göra	  
medvetna	  val.	  För	  två	  av	  lärarna	  utgick	  arbetet	  från	  kursplanerna,	  vilken	  de	  
omformulerat	  presenterat	  för	  eleverna	  för	  att	  visa	  vad	  de	  bedömer	  utifrån.	  	  

Lärarna	  ville	  med	  arbetet	  att	  eleverna	  skulle	  bli	  medvetna	  konsumenter	  och	  få	  
upp	  ögonen	  för	  hälsa	  och	  miljö.	  Medvetenheten	  var	  viktig,	  hur	  och	  vad	  de	  väljer:	  

Det	  var	  ju	  att	  få	  eleverna	  att	  bli	  medvetna	  om	  att	  man	  kan	  påverka	  både	  sin	  egen	  
hälsa	  och	  globalt	  hur	  och	  vad	  man	  väljer.	  Och	  ekonomi	  också	  förståss	  (Lärare	  3).	  

En	  av	  lärarna	  använde	  sig	  av	  materialet	  främst	  till	  att	  synliggöra	  miljö	  och	  
perspektivet	  hållbar	  utveckling	  i	  arbetet	  med	  hälsa	  och	  miljö,	  där	  annat	  material	  
används	  för	  att	  belysa	  hälsoperspektivet.	  De	  andra	  lärarna	  använde	  S.M.A.R.T.	  till	  
att	  synliggöra	  både	  miljö	  och	  hälsa.	  	  

Förutom	  för	  en	  av	  lärarna	  hade	  arbetet	  en	  tydlig	  koppling	  till	  kursplanen.	  Att	  
arbetet	  med	  S.M.A.R.T.	  kopplas	  till	  kursplanen	  ansågs	  av	  majoriteten	  av	  lärarna	  
vara	  självklart,	  	  

Där	  står	  ju	  allt	  det	  här	  om	  miljön	  och	  hälsan	  och	  allt.	  Så	  det	  är	  väl	  inte	  så	  svårt	  
(lärare	  4).	  	  

S.M.A.R.T.s	  inverkan	  på	  måluppfyllelsen	  
En	  av	  lärarna	  som	  endast	  använt	  materialet	  vid	  ett	  tillfälle	  hade	  då	  inte	  
måluppfyllelse	  som	  mål,	  utan	  var	  istället	  nyfiken	  på	  att	  pröva	  materialet	  då	  det	  
var	  nytt.	  	  

En	  annan	  lärare	  trodde	  att	  eleverna	  får	  ökad	  förståelse	  genom	  användandet	  av	  
modellen	  där	  de	  viktiga	  delarna	  är	  samlade.	  Den	  gör	  det	  tydligare	  och	  lättare	  och	  
ger	  möjligheter	  till	  att	  tänka	  efter.	  

Samstämmigheten	  till	  kursplanen	  
Om	  materialets	  samstämmighet	  till	  kursplanen	  rådde	  det	  delade	  meningar	  
lärarna	  emellan.	  En	  av	  lärarna	  pekade	  dessutom	  både	  på	  att	  det	  samstämmer	  
och	  att	  det	  inte	  gör	  det.	  	  

Lärarna	  var	  överens	  om	  att	  det	  som	  togs	  upp	  i	  undervisningen	  finns	  med	  i	  
kursplanen.	  Därför	  är	  materialet	  rätt	  väl	  samstämmigt	  med	  kursplanen.	  
Innehållet	  i	  S.M.A.R.T.	  kändes	  relevant	  för	  lärarna	  att	  ta	  upp	  eftersom	  det	  är	  en	  
stor	  del	  av	  vad	  man	  jobbar	  med	  i	  skolan.	  	  
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Det	  stämmer	  ganska	  överens	  med	  vad	  dom	  (eleverna)	  ska	  lära	  sig.	  (…)	  om	  man	  tar	  
syftet	  så	  står	  det	  att	  dom	  ska	  ”värdera	  val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  som	  
konsument	  samt	  utifrån	  perspektivet	  hållbar	  utveckling”.	  Och	  det	  är	  ju	  klockrent	  
det,	  tycker	  jag	  (lärare	  5).	  	  

Däremot	  var	  en	  lärare	  tveksam	  till	  om	  det	  är	  användbart	  eftersom	  denne	  ansåg	  
att	  S.M.A.R.T.	  är	  för	  svårt	  och	  förvirrande:	  	  

…	  alltså	  sista	  åren	  blev	  jag	  ju	  mer	  och	  mer	  tveksam	  för	  jag	  tror	  det	  kändes	  mer	  
förvirrande	  för	  dom.	  Det	  kändes	  som	  att	  vissa	  elever	  klarar	  ju	  av	  att	  ta	  in,	  få	  en	  
massa	  fakta	  och	  själv	  kanske	  dra	  slutsatser	  och	  ta	  ställning.	  Men	  jag	  tror	  att	  för	  
många	  blev	  det	  svårt,	  så	  det	  var	  väl	  det	  som	  gjorde	  att	  vi	  lämnade	  det	  (lärare	  3).	  

Tre	  av	  lärarna	  uttryckte	  att	  materialet	  enligt	  deras	  mening	  är	  ganska	  
samstämmigt,	  medan	  en	  lärare	  var	  tveksam	  men	  kopplade	  innehållet	  i	  sin	  
undervisning	  till	  kursplanen.	  En	  av	  lärarna	  hade	  ingen	  utpräglad	  åsikt	  om	  
samstämmigheten.	  	  

Elevernas	  kunskaper	  genom	  användningen	  av	  S.M.A.R.T.	  
En	  av	  lärarna	  sa	  att	  	  

det	  tilltalar	  eleverna	  och	  dom	  kommer	  ihåg,	  själva	  uttrycket	  (lärare	  1).	  

Detta	  var	  något	  två	  av	  de	  andra	  lärarna	  också	  framhöll.	  Lärarna	  ansåg	  att	  det	  blir	  
bra	  diskussioner	  och	  att	  de	  får	  ut	  mycket	  av	  att	  diskutera	  omkring	  modellen.	  
Faktakunskaperna	  behövs	  som	  grund	  för	  att	  kunna	  omsätta	  den	  kunskapen	  i	  
praktiken	  och	  att	  kunna	  reflektera.	  Lärarna	  ansåg	  att	  arbetet	  med	  S.M.A.R.T.	  
kunde	  öka	  elevernas	  förståelse	  i	  olika	  utsträckning.	  	  

Jag	  tror	  faktiskt	  det	  (att	  förståelsen	  blir	  bättre	  bland	  eleverna	  av	  arbetet	  med	  
modellen).	  Och	  just	  genom	  att	  det	  är	  samlat	  dom	  här	  viktiga	  delarna.	  Och	  jag	  tror	  
också	  att	  dom	  här	  bokstäverna	  faktiskt,	  det	  är	  ett	  sätt	  att	  komma	  ihåg	  det	  (lärare	  
4).	  	  

En	  av	  lärarna	  menade	  dock	  att	  alla	  elever	  inte	  får	  förståelse.	  En	  annan	  lärare	  
menade	  att	  många	  elever	  kan	  ha	  svårt	  för	  att	  bearbeta	  mycket	  fakta	  och	  dra	  
slutsatser	  och	  ta	  ställning,	  även	  om	  vissa	  kan	  hantera	  det.	  Samtidigt	  kan	  
S.M.A.R.T.	  öka	  elevernas	  förståelse.	  	  

Kunskapsformer	  som	  nämndes	  var:	  kunna	  använda,	  utföra,	  förklara,	  förstå,	  
reflektera,	  fakta,	  analysera,	  tolka,	  tillämpa,	  utföra	  och	  göra.	  

Svårigheter	  i	  undervisningen	  
Mat,	  hälsa	  och	  miljö	  är	  ett	  område	  lärarna	  ansåg	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  
undervisa	  i	  även	  om	  det	  är	  roligt.	  Detta	  berodde	  mycket	  på	  de	  motsättningar	  
som	  kan	  finnas,	  exempelvis	  i	  val	  av	  livsmedel.	  Mycket	  ansvar	  läggs	  då	  på	  
eleverna	  att	  själv	  ta	  ställning	  och	  tänka	  vad	  som	  är	  rimligt.	  	  

Ja	  det	  är	  ju	  just	  det	  här	  med	  allt	  från	  tomaterna	  och…	  verkligen	  veta	  vad	  man	  
säger	  (lärare	  1).	  	  

Citatet	  visar	  på	  det	  flera	  av	  lärarna	  påpekade,	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  osäkerhet	  i	  
vad	  som	  ska	  sägas	  och	  att	  det	  även	  finns	  en	  rädsla	  bland	  lärarna	  att	  lära	  ut	  fel.	  	  
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Budgeten	  är	  också	  en	  svårighet	  som	  två	  av	  lärarna	  tog	  upp,	  då	  detta	  begränsar	  
möjligheterna	  att	  ge	  eleverna	  valmöjligheter	  och	  visa	  på	  ekologiska	  alternativ.	  
För	  en	  av	  lärarna	  fanns	  det	  även	  svårigheter	  att	  få	  tag	  på	  dessa	  varor.	  	  

Lärarna	  ansåg	  att	  ämnet	  är	  komplext	  och	  kan	  vara	  svårt	  att	  presentera	  tydligt	  
och	  förenklat,	  men	  som	  några	  av	  lärarna	  ser	  kan	  förenklas	  genom	  modellen	  
S.M.A.R.T.	  	  

Sammanfattning	  
Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  det	  till	  största	  delen	  var	  modellen	  S.M.A.R.T.	  
som	  användes,	  vilket	  två	  av	  mina	  respondenter	  med	  tiden	  frångått	  att	  använda.	  
S.M.A.R.T.	  användes	  även	  av	  lärarna	  som	  ett	  begrepp.	  Begreppet	  innefattar	  då	  
alla	  modellens	  delar	  och	  användes	  för	  att	  sammanfatta	  riktlinjer	  för	  
livsmedelskonsumtion.	  Däremot	  tycktes	  en	  av	  lärarna	  se	  att	  S.M.A.R.T.	  var	  på	  väg	  
att	  försvinna	  och	  att	  det	  haft	  sin	  ”storhetsperiod”.	  Flera	  av	  lärarna	  tyckte	  även	  att	  
både	  materialet	  och	  modellen	  var	  spretigt	  och	  att	  det	  innehöll	  många	  delar,	  
vilket	  kunde	  vara	  förvirrande	  för	  eleverna.	  Däremot	  diskuterades	  fortfarande	  
det	  som	  S.M.A.R.T.	  står	  för	  och	  det	  finns	  med	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  
undervisningen.	  Däremot	  var	  det	  inte	  alltid	  just	  materialet	  eller	  modellen	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  som	  används.	  	  

Resultatet	  från	  intervjuerna	  visar	  att	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  inte	  användes	  i	  så	  
stor	  utsträckning.	  Däremot	  användes	  modellen	  som	  grund	  för	  att	  arbeta	  vidare	  
både	  teoretiskt	  och	  praktiskt	  där	  det	  praktiska	  arbetet	  utgjorde	  den	  största	  
delen.	  

Analys	  

Tidigare	  utvärdering	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  
Resultaten	  från	  Eliassons	  (2003)	  utvärdering	  överensstämmer	  överlag	  	  med	  
resultatet	  från	  min	  studie.	  Däremot	  fick	  jag	  mer	  uttömmande	  svar	  om	  
användningen	  av	  materialet	  och	  modellen,	  då	  den	  tidigare	  studien	  inte	  tog	  upp	  
konkreta	  användningsområden	  och	  arbetssätt.	  	  

Utvärderingen,	  som	  gjordes	  bara	  ett	  par	  år	  efter	  att	  materialet	  kommit	  ut,	  visar	  
att	  materialet	  var	  välkommet	  (Eliasson,	  2003).	  Ett	  nytt	  material	  som	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  var	  intressant	  att	  använda	  och	  välkommet,	  det	  berättar	  flera	  av	  
lärarna	  i	  min	  studie	  vid	  intervjuerna.	  Däremot	  skriver	  Elisason	  (2003)	  att	  
området	  mat,	  hälsa	  och	  miljö	  var	  relativt	  nytt	  då	  materialet	  kom	  2001	  och	  att	  det	  
därför	  kunde	  upplevas	  komplext.	  Någon	  lärare	  i	  min	  studie	  menade	  att	  det	  
fortfarande	  är	  en	  komplex	  fråga.	  Däremot	  framkom	  det	  att	  lärarna,	  trots	  den	  
osäkerhet	  de	  kan	  känna,	  upplever	  undervisningen	  om	  mat	  och	  miljö	  som	  rolig	  
och	  inspirerande.	  Eliasson	  (2003)	  skriver	  att	  det	  vid	  tiden	  för	  utvärderingen	  var	  
relativt	  nytt	  med	  sambandet	  mat,	  hälsa	  och	  miljö	  och	  att	  detta	  kunde	  upplevas	  
komplext.	  Resultatet	  från	  min	  studie	  visar	  att	  lärarna	  ansåg	  att	  modellen	  
S.M.A.R.T.	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  kan	  visa	  på	  sambanden	  mellan	  mat,	  hälsa	  och	  miljö.	  
Däremot	  ansåg	  några	  att	  den	  samtidigt	  är	  omfattande	  och	  innehåller	  delar	  som	  
kan	  motsätta	  sig	  varandra,	  exempelvis	  konflikten	  mellan	  att	  välja	  ekologiskt	  eller	  
närodlat.	  Även	  i	  kommentarerna	  till	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  (Skolverket,	  
2011b)	  skrivs	  det	  även	  att	  det	  kan	  finnas	  osäkerhet	  i	  kunskaperna.	  Då	  jag	  
genomförde	  min	  studie	  visar	  resultatet	  på	  att	  lärarna	  anser	  sig	  ha	  goda	  
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kunskaper	  inom	  ämnet.	  Området	  kan	  fortfarande	  vara	  komplext,	  vilket	  visar	  sig	  
genom	  att	  delar	  av	  S.M.A.R.T.	  i	  vissa	  fall	  kan	  säga	  emot	  varandra,	  som	  en	  av	  
lärarna	  framhöll.	  En	  av	  lärarna	  svarade	  även	  att	  det	  fanns	  en	  rädsla	  i	  att	  lära	  ut	  
fel	  då	  många	  nya	  rön	  dyker	  upp.	  Resultatet	  från	  min	  studie	  visar	  ändå	  på	  att	  det	  
kan	  ha	  skett	  en	  förändring	  i	  inställningarna	  hos	  lärarna	  till	  ämnet.	  Lärarna	  jag	  
intervjuat	  svarar	  att	  det	  är	  ett	  intressant	  område	  att	  jobba	  med	  och	  att	  de	  anser	  
sig	  ha	  bra	  kunskaper	  inom	  området.	  Lärarna	  i	  studien	  är	  överlag	  positiva	  till	  att	  
använda	  en	  modell	  som	  S.M.A.R.T..	  Flera	  av	  lärarna	  sa	  att	  modellen	  gör	  det	  
lättare	  för	  eleverna	  att	  förstå	  sammanhangen,	  liksom	  SOU	  2004:104	  beskriver	  
som	  en	  strategi	  för	  att	  förstå.	  Samtidigt	  har	  jag	  tidigare	  skrivit	  om	  att	  flera	  av	  
lärarna	  mer	  och	  mer	  frångått	  att	  använda	  modellen	  på	  grund	  av	  att	  delarna	  kan	  
upplevas	  säga	  emot	  varandra.	  	  

Eliasson	  (2003)	  skriver	  vidare	  att	  materialet	  var	  ett	  bra	  underlag	  för	  
diskussioner,	  vilket	  resultatet	  visat	  att	  alla	  lärare	  framhöll.	  Alla	  lärarna	  i	  min	  
studie	  använde	  sig	  av	  diskussioner	  som	  arbetssätt	  vid	  arbetet	  med	  Ät	  S.M.A.R.T.	  
där	  modellen	  eller	  delar	  ur	  materialet	  användes	  som	  underlag.	  Resultatet	  i	  min	  
studie	  överensstämde	  även	  med	  resultaten	  från	  den	  tidigare	  utvärderingen	  i	  
frågan	  om	  frekvensen	  på	  användandet.	  Liksom	  Eliasson	  visar	  mitt	  resultat	  att	  
materialet	  och	  modellen	  oftast	  används	  vid	  enstaka	  tillfällen	  med	  ett	  urval	  av	  
dess	  delar.	  Lärarna	  gör	  även	  kompletteringar	  med	  aktuella	  rön	  och	  annat	  
material.	  Eliasson	  kom	  fram	  till	  att	  det	  främsta	  användningsområdet	  för	  
materialet	  var	  inom	  näringslära.	  Resultatet	  i	  min	  studie	  visar	  däremot	  på	  är	  att	  
det	  används	  för	  att	  lyfta	  miljö	  och	  hälsa	  i	  ett	  mer	  vidsträckt	  tidsperspektiv.	  	  	  

Innehållsvaliditet	  	  
Samstämmigheten	  mellan	  materialets	  innehåll	  och	  kursplanens	  mål	  varierar	  för	  
åk	  1-‐6	  eller	  åk	  7-‐9.	  Innehållsvaliditeten	  är	  högre	  för	  målen	  i	  åk	  1-‐6,	  där	  
kunskapsformerna	  som	  förväntas	  är	  mer	  samstämmigt	  med	  materialets	  innehåll.	  
I	  åk	  1-‐6	  ställs	  inte	  samma	  krav	  på	  eleverna	  att	  värdera	  och	  analysera,	  vilket	  
bidrar	  till	  att	  materialet	  är	  mer	  samstämmigt	  med	  målen	  för	  dessa	  årskurser.	  För	  
åk	  7-‐9	  är	  materialet	  inte	  lika	  samstämmigt,	  men	  innehållsvaliditeten	  är	  ändå	  
tillfredställande	  god	  utifrån	  materialets	  omfång.	  	  

Materialet	  har	  inte	  hög	  samstämmighet	  med	  hela	  kursplanen,	  vilket	  inte	  heller	  
kan	  förväntas	  av	  materialet	  med	  tanke	  på	  dess	  snäva	  ämnesområde.	  
Innehållsvaliditeten	  bedöms	  mer	  rättvist	  utifrån	  de	  mål	  som	  presenteras	  i	  
resultatet.	  Utifrån	  detta	  kan	  materialet	  inte	  ses	  som	  tillräckligt	  samstämmigt	  för	  
att	  fullständigt	  täcka	  in	  de	  mål	  i	  kursplanen	  som	  presenteras	  i	  resultatet,	  
däremot	  är	  det	  samstämmigt	  med	  delar	  av	  målen.	  

Ät	  S.M.A.R.T.	  täcker	  inte	  in	  alla	  delar	  som	  omfattar	  miljö	  och	  hälsa,	  men	  har	  god	  
innehållsvaliditet	  på	  de	  delar	  där	  den	  är	  användbar.	  Utifrån	  Lindström	  &	  
Pennlerts	  modell	  är	  innehållsvaliditeten	  relativt	  god	  utifrån	  de	  kunskapsformer	  
som	  innehållet	  kan	  bidra	  till.	  För	  att	  kunna	  bli	  tillfredsställande	  behövs	  att	  lärare	  
vidare	  utvecklar	  och	  kompletterar	  med	  uppgifter	  som	  ger	  undervisningen	  alla	  
delar	  av	  innehåll.	  Utifrån	  vilka	  kunskapsformer	  man	  kan	  förvänta	  sig	  utifrån	  
innehållet	  i	  materialet	  (Lindström	  &	  Pennlert,	  2006)	  lockar	  det	  till	  att	  utveckla	  
de	  förväntade	  kunskaperna	  i	  större	  utsträckning	  för	  åk	  1-‐6.	  Däremot	  är	  det	  
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befintliga	  innehållet	  i	  materialet	  inte	  tillräckligt	  för	  de	  kunskaper	  som	  förväntas	  i	  
åk	  7-‐9.	  	  	  

Materialet	  är	  användbart	  och	  samstämmigt	  för	  delar	  av	  kursplanen,	  däremot	  går	  
det	  inte	  att	  förutsätta	  att	  alla	  mål	  som	  rör	  hälsa	  och	  miljö	  täcks	  in	  genom	  att	  
enbart	  använda	  sig	  av	  materialet.	  Som	  resultatet	  från	  intervjuerna	  visar	  var	  detta	  
också	  något	  som	  praktiskt	  tillämpades,	  då	  lärare	  också	  använde	  flera	  andra	  
material	  till	  samma	  syfte.	  Därför	  kan	  vi	  inte	  se	  Ät	  S.M.A.R.T.	  som	  ett	  ensamt	  
arbetsmaterial	  i	  syfte	  att	  nå	  de	  tänkta	  målen	  utan	  som	  ett	  material	  som	  är	  en	  
resurs	  bland	  andra	  som	  kan	  bidra	  till	  måluppfyllelse.	  	  

Under	  punkt	  1	  för	  innehållsvaliditeten	  visar	  resultatet	  att	  materialets	  innehåll	  till	  
41	  %	  för	  åk	  1-‐6	  och	  31,5	  %	  för	  åk	  7-‐9	  överensstämde	  med	  kursplanens	  mål.	  Med	  
det	  menas	  alltså	  att	  innehållet	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  samstämmer	  med	  41	  %	  av	  
kursplanens	  mål	  och	  kan	  för	  de	  målen	  vara	  en	  resurs	  att	  använda	  för	  att	  eleverna	  
ska	  kunna	  nå	  den	  delen	  av	  målen.	  Syftet	  med	  att	  undersöka	  validiteten	  är	  att	  
kunna	  se	  ifall	  ett	  användande	  av	  materialet	  skulle	  vara	  försvarbart.	  Materialets	  
samstämmighet	  till	  kursplanen	  är	  utifrån	  dessa	  resultat	  tillräckligt.	  Syftet	  med	  
materialet	  är	  inte	  att	  täcka	  in	  alla	  mål	  i	  kursplanen,	  däremot	  förväntas	  att	  
materialet	  ska	  beröra	  de	  mål	  som	  rör	  miljö,	  hälsa	  och	  konsumtion.	  För	  att	  vara	  
ett	  material	  med	  ett	  relativt	  snävt	  ämnesområde	  visar	  resultatet	  att	  det	  är	  
tillräckligt	  samstämmigt	  för	  att	  vara	  en	  användbar	  resurs.	  

Resultatet	  visar	  inte	  hur	  väl	  materialet	  stämmer	  in	  på	  de	  mål	  som	  materialet	  
beräknats	  vara	  samstämmigt	  med.	  En	  aspekt	  att	  ta	  med	  i	  analysen	  är	  hur	  god	  
innehållsvaliditeten	  är	  för	  var	  och	  ett	  av	  de	  mål	  som	  resultatet	  visar,	  vilket	  inte	  
framkommer	  vid	  beräkningen.	  Resultatet	  visar	  inte	  att	  materialet	  ensamt	  kan	  
täcka	  in	  exempelvis	  41	  %	  av	  målen	  i	  kursplanen,	  utan	  att	  materialets	  innehåll	  
kan	  användas	  för	  att	  41	  procent	  av	  målen	  helt	  eller	  delvis	  kan	  nås.	  Vid	  analysen	  
har	  inte	  samstämmigheten	  beräknats	  vara	  total	  för	  vart	  och	  ett	  av	  de	  utvalda	  
målen.	  För	  att	  vidare	  utforska	  vilken	  nivå	  av	  samstämmighet	  som	  de	  41	  %	  står	  
för,	  alltså	  vilken	  grad	  av	  samstämmighet	  materialet	  har	  för	  dessa	  mål,	  vill	  jag	  
säga	  något	  om	  detta.	  

För	  vissa	  av	  målen	  kan	  samstämmigheten	  sägas	  vara	  tillräckligt	  god	  för	  hela	  
målet,	  medan	  det	  för	  andra	  mål	  endast	  är	  samstämmigt	  för	  en	  del	  av	  målet.	  Jag	  
upplever	  det	  som	  att	  vissa	  av	  de	  utpekade	  målen	  mycket	  väl	  kan	  uppnås	  genom	  
arbete	  med	  materialet,	  medan	  andra	  mål	  endast	  till	  en	  del	  kan	  uppfyllas	  med	  
detta	  medel.	  För	  andra	  mål	  behövs	  det	  flera	  infallsvinklar	  och	  resurser	  för	  att	  
målen	  helt	  ska	  nås.	  Att	  lärare	  i	  praktiken	  gör	  kompletteringar	  på	  det	  sättet	  och	  
använder	  olika	  arbetssätt	  visar	  resultatet	  från	  intervjuerna.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  
mål	  som	  behöver	  flera	  infallsvinklar	  för	  att	  gälla	  är	  ett	  av	  syftena	  för	  både	  åk	  1-‐6	  
och	  åk	  7-‐9:	  ”värdera	  val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  och	  som	  konsument	  samt	  
utifrån	  perspektivet	  hållbar	  utveckling”.	  Detta	  är	  ett	  exempel	  på	  ett	  mål	  som	  hela	  
tiden	  pågår,	  där	  varje	  val	  ska	  värderas.	  Här	  kan	  Ät	  S.M.A.R.T.	  vara	  ett	  verktyg	  att	  
göra	  värderingarna	  utifrån.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  målet	  ”olika	  verktyg	  som	  stöd	  
för	  planering	  av	  varierade	  och	  balanserade	  måltider	  samt	  hur	  måltider	  kan	  
fördelas	  över	  en	  dag”	  ur	  kursplanen	  för	  åk	  1-‐6,	  där	  Ät	  S.M.A.R.T.	  både	  är	  en	  
modell	  i	  sig	  och	  presenterar	  andra	  modeller	  som	  kan	  användas.	  Däremot	  kan	  
materialet	  inte	  ensamt	  täcka	  upp	  de	  här	  målen	  eftersom	  de	  är	  formulerade	  så	  att	  
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olika	  verktyg	  ska	  användas.	  För	  åk	  7-‐9	  kan	  målet	  ”Jämförelser	  av	  produkter	  
utifrån	  några	  olika	  aspekter,	  till	  exempel	  pris	  och	  kvalitet”	  till	  viss	  del	  täckas	  in	  
genom	  att	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kan	  vara	  en	  aspekt	  som	  produkter	  jämförs	  utifrån.	  Som	  
jag	  ser	  det	  finns	  ett	  mål	  som	  har	  mycket	  god	  innehållsvaliditet,	  vilket	  är	  för	  åk	  7-‐
9:	  ”Hur	  livsmedel	  och	  andra	  varor	  produceras	  och	  transporteras	  och	  hur	  de	  
påverkar	  miljö	  och	  hälsa”.	  Detta	  är	  till	  stor	  del	  vad	  materialet	  handlar	  om	  och	  
vilket	  det	  kan	  bistå	  med	  relevant	  fakta	  omkring.	  	  

Ett	  mål	  som	  kan	  kopplas	  till	  både	  ekonomiskt	  perspektiv	  och	  miljöperspektivet	  
är	  målet	  att	  eleverna	  ska	  få	  kunskaper	  om	  ”hur	  man	  kan	  hushålla	  med	  och	  ta	  
vara	  på	  livsmedel	  och	  andra	  förbrukningsvaror	  i	  hemmet”	  (Skolverket,	  2011a	  s.	  
44).	  Det	  är	  en	  viktig	  del	  som	  inte	  direkt	  finns	  med	  i	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Det	  
kan	  exempelvis	  handla	  om	  förbrukningen	  av	  varor	  och	  livsmedel	  som	  inte	  är	  
nödvändiga,	  som	  i	  och	  för	  sig	  kan	  tolkas	  som	  utrymmesvaror,	  men	  som	  i	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  framstår	  som	  tomma	  kalorier.	  Att	  ta	  vara	  på	  rester	  kan	  vara	  en	  annan	  
vinkel.	  Förpackningar	  och	  källsortering	  är	  en	  annan	  faktor	  som	  hör	  ihop	  med	  
konsumtion	  men	  som	  inte	  ryms	  i	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Detta	  har	  även	  att	  göra	  med	  att	  
huvudspåret	  i	  Ät	  S.M.A.R.T.	  handlar	  om	  konsumtionen	  av	  livsmedel,	  men	  jag	  
menar	  att	  det	  indirekt	  leder	  till	  konsumtion	  även	  av	  annat,	  exempelvis	  
förpackningar.	  Dessa	  exempel	  får	  åskådliggöra	  den	  skillnad	  som	  finns	  vad	  gäller	  
samstämmigheten	  med	  kursplanens	  mål	  som	  kan	  ses	  i	  resultatet.	  	  

Förutom	  att	  materialet	  täcker	  upp	  en	  del	  av	  målen	  i	  kursplanen	  berör	  materialet	  
dessutom	  två	  av	  de	  tre	  stora	  perspektiven	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap:	  hälsa	  
och	  miljö.	  Liksom	  kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  (Skolverket,	  2011a)	  
säger	  att	  miljö	  ska	  vara	  ett	  perspektiv	  som	  läggs	  på	  alla	  delar	  i	  ämnet	  och	  att	  
detta	  ska	  öka	  elevernas	  medvetenhet	  säger	  flera	  lärare	  vid	  intervjuerna	  att	  detta	  
är	  en	  strävan	  även	  från	  deras	  håll.	  Som	  en	  lärare	  uttrycker	  det:	  	  

Vi	  arbetar	  ju	  med	  det	  här	  hållbart	  hela	  tiden.	  Det	  hållbara,	  det	  S.M.A.R.T.a	  går	  ju	  
som	  en	  röd	  tråd	  utan	  att	  man	  riktigt	  tar	  upp	  det	  så,	  att	  verkligen	  gå	  in	  för	  det	  
(lärare	  3).	  	  

Att	  två	  av	  lärarna	  hade	  förflyttat	  fokus	  från	  S.M.A.R.T.	  mot	  begreppet	  hållbar	  mat	  
befäster	  ytterligare	  det	  fokus	  på	  hållbar	  utveckling	  som	  även	  läroplanen	  
uppmuntrar	  till.	  Detta	  ligger	  i	  linje	  med	  vad	  SOU	  2004:104	  anser,	  att	  mer	  fokus	  
bör	  ligga	  på	  hållbar	  utveckling	  i	  skolan.	  	  

I	  resultatet	  från	  intervjuerna	  kan	  vi	  se	  exempel	  på	  de	  kunskapsformer	  som	  
lärarna	  anser	  att	  elever	  kan	  utveckla	  i	  arbetet	  med	  S.M.A.R.T..	  I	  första	  hand	  
framhåller	  lärarna	  förståelse.	  Modellen	  kan	  hjälpa	  eleverna	  att	  förstå,	  vilket	  ett	  
innehåll	  av	  begrepp,	  frågor/problem	  och	  samband	  skulle	  kunna	  ge	  (Lindström	  &	  
Pennlert,	  2006).	  Ett	  innehåll	  som	  var	  återkommande	  i	  lärarnas	  undervisning	  var	  
handlingar,	  då	  alla	  lärarna	  hade	  detta	  som	  arbetssätt.	  Detta	  innehåll	  genererar	  i	  
sin	  tur	  kunskapsformer	  som	  att	  kunna	  utföra	  och	  göra	  (Lindström	  och	  Pennlert,	  
2006).	  I	  Lgr	  11	  står	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  göra	  medvetna	  val	  och	  att	  utföra	  val	  
kräver	  ett	  innehåll	  av	  handling	  (Skolverket,	  2011a).	  Detta	  är	  målet	  för	  merparten	  
av	  lärarnas	  arbete	  med	  S.M.A.R.T.:	  	  

Det	  är	  väl	  just	  det	  här	  att	  dom	  ska	  förstå	  hur	  deras	  val	  påverkar	  miljön	  och	  deras	  
egen	  hälsa	  (som	  är	  målet	  med	  arbetet	  med	  S.M.A.R.T.)	  (lärare	  1).	  
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I	  innehållet	  saknar	  materialet	  i	  sig	  handlingar	  som	  ska	  ge	  elever	  kunskaper	  i	  att	  
utföra	  och	  att	  kunna	  använda.	  För	  att	  detta	  ska	  uppnås	  krävs	  exempelvis	  att	  
eleverna	  får	  tillämpa	  modellen	  genom	  att	  själva	  laga	  den	  mat	  som	  materialet	  
förespråkar,	  vilket	  resultatet	  från	  intervjuerna	  visar	  att	  lärare	  även	  gör.	  Ett	  
material	  förmedlar	  inte	  handling	  som	  kunskap	  i	  sig	  själv,	  utan	  det	  är	  när	  den	  
kommer	  i	  praktisk	  handling	  som	  den	  kan	  göras	  gällande.	  Därför	  är	  det	  även	  
viktigt	  att	  användandet	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  skolan	  kompletteras	  med	  praktisk	  
handling	  för	  att	  erhålla	  önskade	  kunskaper,	  vilket	  det	  även	  skulle	  vara	  önskvärt	  
att	  materialet	  in	  större	  utsträckning	  skulle	  uppmuntra.	  Utöver	  handlingar	  är	  
värdera	  ett	  ofta	  förekommet	  ord	  i	  kursplanen,	  en	  kunskapsform	  som	  utifrån	  
Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  kan	  genereras	  av	  innehållet	  värderingar.	  Jag	  har	  
bedömt	  att	  värderingar	  inte	  i	  hög	  grad	  finns	  representerat	  i	  materialet.	  Det	  
saknas	  konkreta	  kopplingar	  till	  värdering,	  även	  om	  det	  finns	  exempel.	  Där	  har	  
lärarna	  återigen	  en	  viktig	  roll	  eftersom	  det	  finns	  potential	  att	  från	  materialet	  
lyfta	  värderingar,	  exempelvis	  att	  värdera	  livsmedelsval	  utifrån	  Ät	  S.M.A.R.T..	  	  

Utifrån	  vad	  kursplanen	  säger	  ska	  alla	  kunskapsformer	  och	  alltså	  det	  innehåll	  
som	  presenteras	  i	  Lindström	  &	  Pennlerts	  modell	  representeras.	  Men	  även	  här	  
beror	  det	  på	  vad	  syftet	  med	  arbetet	  är.	  I	  undervisningen	  är	  det	  inte	  önskvärt,	  och	  
det	  kanske	  inte	  heller	  är	  möjligt,	  att	  alla	  former	  av	  innehåll	  finns	  med	  vid	  varje	  
tillfälle.	  Resultatet	  bör	  därför,	  på	  samma	  sätt	  som	  vid	  del	  1,	  diskuteras	  utifrån	  
syftet	  med	  arbetet.	  Samstämmigheten	  till	  kursplanen	  kan	  sägas	  vara	  otillräcklig	  
gentemot	  att	  alla	  kunskapsformer	  representeras.	  Däremot	  kan	  
samstämmigheten	  vara	  mycket	  god	  i	  förhållande	  till	  syftet	  med	  användningen	  av	  
materialet,	  då	  syftet	  kan	  vara	  att	  arbeta	  mot	  enstaka	  kunskapsformer.	  

Materialet	  är	  mer	  samstämmigt	  för	  de	  delar	  av	  kursplanen	  som	  handlar	  om	  
faktakunskaper	  som	  sedan	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  att	  utveckla	  fler	  
kunskapsformer,	  exempelvis	  att	  värdera	  olika	  val.	  Materialet	  är	  i	  stor	  
utsträckning	  konkret	  och	  blir	  därför	  inte	  i	  sig	  tillräckligt,	  däremot	  skulle	  vidare	  
arbetsuppgifter	  kunna	  täcka	  in	  detta	  när	  Ät	  S.M.A.R.T.	  ligger	  till	  grund.	  Även	  om	  
materialet	  har	  ett	  visst	  innehåll	  betyder	  inte	  det	  att	  eleverna	  får	  den	  kunskapen	  
då	  materialet	  används,	  men	  förutsättningarna	  finns.	  Det	  beror	  på	  hur	  lärare	  
använder	  det.	  Det	  ligger	  på	  lärarnas	  ansvar	  att	  forma	  undervisningen	  så	  att	  
potentialen	  kommer	  fram	  med	  hjälp	  av	  arbetsformer.	  	  

Ett	  ytterligare	  kriterium	  för	  att	  värdera	  ifall	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  ett	  lämpligt	  material	  
att	  använda	  är	  att	  se	  på	  hur	  det	  används,	  vilket	  jag	  har	  undersökt	  genom	  
lärarintervjuerna.	  Intervjuerna	  har	  gett	  en	  bild	  av	  hur	  användandet	  ser	  ut	  i	  
praktiken	  och	  vilka	  arbetssätt	  som	  används	  tillsammans	  med	  materialet	  för	  att	  
målen	  ska	  nås.	  Resultatet	  från	  intervjuerna	  visar	  att	  lärarna	  i	  studien	  i	  stor	  
utsträckning	  använder	  modellen	  eftersom	  undervisningens	  alla	  inslag	  enligt	  
kursplanen	  ska	  belysas	  ur	  ett	  hälso-‐	  och	  miljöperspektiv.	  Resultatet	  visar	  att	  
modellen	  är	  ett	  verktyg	  som	  lärarna	  använder	  för	  att	  åskådliggöra	  dessa	  
perspektiv.	  Gemensamt	  för	  alla	  lärarna	  var	  att	  materialet	  inte	  användes	  exklusivt	  
för	  detta	  syfte,	  utan	  att	  materialet/modellen	  blev	  ett	  gästspelande	  inslag	  under	  
arbetsområden.	  	  

Lärarnas	  undervisning	  är	  överlag	  inte	  nära	  sammankopplad	  till	  kurplanens	  mål,	  
vilket	  framkom	  under	  intervjuerna.	  Intentionerna	  med	  undervisningen	  var	  att	  
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målen	  i	  kursplanen	  ska	  nås,	  men	  en	  nära	  koppling	  till	  målen	  saknas	  hos	  flera	  av	  
lärarna.	  Som	  en	  av	  lärarna	  uttrycker	  det	  tar	  kursplanen	  upp	  miljö-‐	  och	  
hälsoperspektivet,	  vilket	  denne	  är	  medveten	  om.	  Däremot	  var	  det	  endast	  en	  av	  
lärarna	  som	  tydligt	  kunde	  beskriva	  hur	  arbetet	  hade	  en	  nära	  koppling	  till	  
kursplanen	  i	  den	  meningen	  att	  konkreta	  mål	  och	  inte	  bara	  perspektiven	  lyftes	  
fram.	  	  

Diskussion	  

Resultatdiskussion	  
Jag	  tycker	  att	  resultatet	  från	  både	  innehållsvaliditeten	  och	  intervjuerna	  pekar	  åt	  
samma	  håll	  -‐	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  i	  sig	  själv	  inte	  tillräckligt	  samstämmigt	  
för	  att	  i	  sig	  själv	  täcka	  in	  de	  mål	  i	  kursplanen	  som	  omfattar	  mat,	  miljö	  och	  hälsa.	  
Innehållsvaliditeten	  är	  god	  men	  inte	  tillräckligt	  samstämmig	  med	  alla	  mål	  inom	  
området.	  Intervjuerna	  pekar	  på	  att	  lärare	  kompletterar	  med	  andra	  material	  och	  
arbetsuppgifter.	  Detta	  anser	  jag	  ytterligare	  visar	  på	  att	  materialet	  inte	  är	  
samstämmigt	  nog	  att	  användas	  som	  enda	  resurs,	  men	  detta	  är	  också	  rimligt	  
utifrån	  att	  syftet	  med	  materialet	  inte	  är	  att	  exklusivt	  användas	  i	  undervisningen.	  	  

Som	  resultatet	  visar	  är	  innehållsvaliditeten	  god	  för	  vissa	  av	  målen	  och	  lärare	  
som	  använder	  materialet	  anser	  att	  de	  finner	  stöd	  för	  detta	  i	  kursplanen.	  Alltså	  
kan	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  med	  sitt	  innehåll	  lämpa	  sig	  för	  undervisning	  i	  hem-‐	  
och	  konsumentkunskap	  beroende	  på	  syftet	  med	  arbetet.	  Däremot	  är	  det	  inte	  
garanterat	  att	  målen	  för	  hälso-‐	  och	  miljöperspektivet	  uppnås	  genom	  
användandet	  och	  lärare	  bör	  därför	  inte	  använda	  sig	  av	  enbart	  Ät	  S.M.A.R.T..	  Jag	  
tycker	  även	  att	  materialet	  har	  bättre	  innehållsvaliditet	  för	  mål	  som	  rör	  
miljöperspektivet.	  När	  det	  gäller	  de	  delar	  av	  kursplanen	  som	  kopplas	  till	  hälsa	  är	  
däremot	  validiteten	  inte	  lika	  god,	  utan	  har	  där	  en	  tydlig	  koppling	  till	  det	  
övergripande	  perspektivet	  hälsa.	  Materialet	  är	  i	  avseendet	  hälsa	  inte	  heller	  
samstämmigt	  med	  enskilda	  mål	  rörande	  hälsa.	  	  

Resultatet	  för	  analysen	  av	  innehållsvaliditeten	  kanske	  kan	  tyckas	  visa	  på	  en	  låg	  
samstämmighet.	  Det	  är	  däremot	  ett	  resultat	  som	  visar	  på	  att	  materialet	  har	  
tillräcklig	  innehållsvaliditet	  för	  att	  vara	  ett	  material	  med	  ett	  snävt	  ämnesområde.	  
Syftet	  med	  att	  arbeta	  med	  materialet	  inte	  är	  att	  täcka	  upp	  alla	  mål	  i	  kursplanen,	  
utan	  i	  första	  hand	  de	  mål	  som	  berör	  mat,	  hälsa	  och	  miljö.	  Detta	  eftersom	  det	  inte	  
ens	  berör	  vissa	  områden	  inom	  kursplanen	  och	  inte	  har	  för	  avsikt	  att	  göra	  det,	  
exempelvis	  konsumentekonomi.	  På	  grund	  av	  detta	  kan	  inte	  hela	  kursplanen	  
täckas	  in	  av	  det	  enda	  materialet.	  Utifrån	  detta	  anser	  jag	  att	  41	  %	  respektive	  31,5	  
%	  samstämmighet	  är	  tillräckligt	  bra	  för	  att	  materialet	  ska	  kunna	  användas	  i	  
skolans	  undervisning.	  Däremot	  är	  det	  inte	  tillräckligt	  samstämmigt	  för	  att	  
användas	  som	  enda	  resurs	  vid	  undervisningen	  inom	  mat,	  hälsa	  och	  miljö.	  Det	  
finns	  en	  potential	  i	  materialet	  och	  det	  ligger	  på	  lärarnas	  ansvar	  att	  använda	  det	  
på	  så	  sätt	  att	  målen	  täcks	  in.	  Resultatet	  från	  intervjuerna	  visar	  att	  det	  finns	  en	  
skillnad	  mellan	  lärarna	  hur	  medvetet	  arbetet	  är	  kopplat	  till	  kursplanen.	  Hos	  en	  
av	  lärarna	  fanns	  inte	  måluppfyllelsen	  med	  då	  materialet	  användes,	  medan	  en	  
annan	  lärare	  har	  klara	  förankringar	  i	  kursplanen	  för	  att	  använda	  sig	  av	  det.	  	  
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Resultatet	  som	  visar	  att	  materialet	  delvis	  är	  samstämmigt	  med	  kursplanen	  säger	  
i	  sig	  inget	  om	  arbetsformerna	  och	  hur	  det	  presenteras.	  Resultatet	  från	  analysen	  
av	  innehållsvaliditeten	  presenterar	  en	  andel	  av	  mål	  som	  materialet	  kan	  ligga	  till	  
grund	  för	  att	  eleverna	  ska	  nå,	  samt	  kunskapsformer	  som	  eleverna	  kan	  förvärva.	  
Detta	  förutsätter	  givetvis	  att	  detta	  är	  lärarnas	  syfte	  med	  undervisningen.	  	  

En	  ytterligare	  faktor	  att	  ha	  i	  åtanke	  när	  resultatet	  i	  den	  här	  studien	  diskuteras	  är	  
vad	  man	  i	  kommentarerna	  till	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  (Skolverket,	  2011b)	  
skriver	  att	  målen	  inte	  begränsar	  elevernas	  förmåga	  att	  utveckla	  kunskaperna	  
inom	  målet.	  Med	  det	  menas	  att	  målet	  inte	  till	  fullo	  kan	  uppnås	  och	  att	  det	  i	  
undervisningen	  får	  finnas	  innehåll	  utöver	  målen.	  Detta	  ger	  alltså	  möjligheter	  till	  
lärare	  att	  ha	  inslag	  i	  undervisningen	  som	  inte	  direkt	  kopplas	  till	  målen	  under	  
förutsättningar	  att	  eleverna	  kan	  tyckas	  ha	  nytta	  av	  den	  kunskap	  och	  erfarenhet	  
det	  ger.	  En	  andra	  slutsats	  utifrån	  detta	  som	  jag	  anser	  värd	  att	  ta	  upp	  är	  att	  målen	  
inte	  är	  till	  för	  att	  till	  fullo	  kunna	  nås.	  När	  vi	  diskuterar	  i	  vilken	  utsträckning	  som	  
Ät	  S.M.A.R.T.	  kan	  hjälpa	  eleverna	  nå	  målen	  menas	  egentligen	  att	  hjälpa	  eleverna	  
att	  nå	  mot	  målen,	  vi	  får	  komma	  ihåg	  att	  målen	  i	  sig	  inte	  är	  helt	  nåbara.	  

Jag	  anser	  att	  det	  finns	  en	  mycket	  viktig	  aspekt	  i	  hur	  materialet	  används,	  vilket	  jag	  
har	  undersökt	  genom	  intervjuer	  med	  lärare.	  Materialet	  är	  omfattande	  och	  brett,	  
bitvis	  ingående	  detaljrikt	  med	  djupgående	  fakta.	  Kanske	  mer	  än	  vad	  eleverna	  
behöver	  och	  klarar	  av,	  vilket	  en	  av	  lärarna	  höll	  med	  om.	  Men	  däri	  ligger	  också	  
möjligheter,	  att	  materialet	  är	  så	  stort	  att	  man	  kan	  plocka	  de	  delar	  man	  vill	  och	  
tycker	  passar.	  Utifrån	  begreppet	  och	  modellen	  S.M.A.R.T.	  kan	  många	  
diskussioner	  utgå,	  vilket	  är	  något	  som	  vi	  i	  resultatet	  kan	  se	  att	  lärare	  också	  gör.	  I	  
inledningen	  till	  materialet	  rekommenderas	  jag	  som	  användare	  att	  arbeta	  med	  
delar	  av	  det,	  exempelvis	  genom	  att	  plocka	  ut	  OH-‐bilder.	  Resultatet	  från	  
intervjuerna	  visar	  att	  det	  till	  största	  delen	  är	  så	  lärare	  använder	  sig	  av	  materialet	  
Ät	  S.M.A.R.T.,	  de	  plockar	  de	  delar	  som	  passar	  för	  ändamålet.	  Någon	  av	  lärarna	  i	  
intervjun	  hade	  använt	  sig	  av	  materialet	  i	  sin	  helhet,	  men	  vi	  ser	  att	  det	  är	  delar	  av	  
det	  och	  modellen	  S.M.A.R.T.	  som	  står	  i	  centrum	  för	  användandet.	  Ansvaret	  ligger	  
hos	  användaren,	  i	  det	  här	  fallet	  läraren,	  att	  välja	  ut	  det	  stoff	  ur	  materialet	  som	  är	  
användbart.	  Materialet	  är	  gjort	  för	  att	  passa	  flera	  olika	  målgrupper	  och	  åldrar	  
vilket	  gör	  att	  det	  finns	  en	  stor	  mängd	  fakta	  och	  infallsvinklar.	  Det	  känns	  för	  mig	  
naturligt	  att	  det	  inte	  är	  nödvändigt	  att	  behandla	  samma	  fakta	  i	  åk	  1-‐6	  som	  på	  
universitetet.	  Därför	  kan	  allt	  innehåll	  inte	  användas	  i	  åk	  1-‐6	  och	  inte	  heller	  
presenteras	  på	  det	  sätt	  som	  det	  görs	  i	  materialet.	  Därför	  tycker	  jag	  att	  materialet	  
erbjuder	  ett	  bra	  upplägg	  i	  och	  med	  att	  det	  erhåller	  bilder	  till	  vilka	  det	  kan	  väljas	  
lämplig	  fakta	  och	  presentera	  den	  på	  lämpligt	  sätt.	  	  

Materialets	  innehåll	  kan	  enligt	  Lindström	  och	  Pennlerts	  modell	  (2006)	  i	  sig	  ligga	  
till	  grund	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  utveckla	  de	  i	  resultatet	  redovisade	  
kunskapsformerna.	  I	  kursplanen	  finns	  alla	  kunskapsformer	  representerade	  
vilket	  bör	  styra	  val	  av	  innehåll,	  men	  liksom	  Lindström	  &	  Pennlert	  skriver	  är	  
också	  deras	  modell	  till	  hjälp	  för	  lärare	  att	  kunna	  välja	  innehåll	  efter	  önskad	  
kunskapsform.	  Resultatet	  från	  min	  analys	  visar	  att	  materialet	  täcker	  in	  68,5	  %	  av	  
det	  innehåll	  som	  kan	  generera	  de	  olika	  kunskapsformerna.	  Materialet	  
uppmuntrar	  inte	  till	  att	  utveckla	  alla	  kunskapsformer,	  vilket	  inte	  heller	  behöver	  
vara	  målet	  med	  användandet.	  För	  att	  utveckla	  de	  kunskapsformer	  som	  dess	  
innehåll	  kan	  generera	  är	  materialet	  en	  bra	  resurs.	  Det	  jag	  menar	  är	  att	  det	  inte	  



	   33	  

behöver	  finnas	  någon	  önskan	  om	  att	  arbetet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  ensamt	  ska	  stå	  för	  alla	  
typer	  av	  innehåll.	  Utöver	  materialets	  innehåll	  kan	  också	  undervisningens	  
innehåll	  kompletteras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  alla	  kunskapsformer	  representeras.	  
Att	  lärarna	  i	  studien	  kompletterar	  med	  andra	  material	  är	  redan	  känt.	  Det	  
framkommer	  också	  i	  resultatet	  att	  lärarna	  inte	  i	  lika	  utsträckning	  planerar	  
undervisningen	  med	  tanke	  på	  att	  eleverna	  ska	  utveckla	  olika	  kunskapsformer.	  
Indirekt	  är	  det	  ändå	  så	  eftersom	  kunskapsformerna	  finns	  representerade	  i	  
kursplanen,	  då	  det	  som	  står	  i	  fokus	  för	  lärarnas	  undervisning	  är	  kursplanens	  
mål.	  Carlgren	  &	  Marton	  (2001)	  skriver	  att	  lärare	  sällan	  är	  orienterade	  mot	  
undervisningens	  innehåll	  och	  de	  förmågor	  som	  de	  vill	  att	  eleverna	  ska	  tillägna	  
sig	  i	  undervisningen.	  Det	  finns	  även	  en	  skillnad	  mellan	  vad	  lärare	  sa	  sig	  göra	  och	  
vad	  de	  i	  praktiken	  gjorde,	  det	  har	  visat	  sig	  att	  lärarna	  i	  praktiken	  mer	  inriktade	  
sig	  på	  innehållet	  än	  vad	  de	  sade	  sig	  vara.	  Om	  denna	  skillnad	  finns	  mellan	  vad	  
lärarna	  i	  studien	  sade	  sig	  göra	  och	  vad	  de	  i	  praktiken	  gjorde	  kan	  vi	  inte	  veta,	  utan	  
kan	  bara	  se	  på	  deras	  arbetssätt	  utifrån	  deras	  svar.	  	  	  

Det	  finns	  svårigheter	  att	  värdera	  hur	  väl	  materialet	  kan	  bidra	  till	  att	  eleverna	  vid	  
dess	  användning	  får	  möjligheterna	  till	  att	  nå	  målen	  eftersom	  materialet	  
grundläggande	  består	  av	  presenterad	  fakta.	  Fakta	  i	  sig	  inte	  förmedlar	  inte	  
exempelvis	  elevens	  förmåga	  att	  värdera	  val,	  men	  det	  ger	  däremot	  
förutsättningar	  till	  att	  kunna	  arbeta	  vidare	  med	  uppgifter	  med	  detta	  syfte.	  Jag	  
anser	  att	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  ger	  förutsättningarna	  för	  att	  välja	  mat	  utifrån	  
hälsa	  och	  miljö,	  och	  det	  har	  potential	  att	  ge	  ytterligare	  djupare	  dimensioner	  
beroende	  på	  hur	  lärare	  väljer	  att	  använda	  och	  jobba	  med	  materialet.	  Det	  finns	  
delar	  där	  materialet	  skulle	  kunna	  ligga	  till	  en	  grund	  för	  vidare	  diskussion	  och	  ge	  
eleverna	  möjligheter	  att	  vidare	  utveckla	  de	  färdigheter	  som	  målet	  påbjuder.	  För	  
att	  eleverna	  ska	  nå	  fler	  kunskapsformer	  kan	  innehållet	  varieras	  enligt	  Lindström	  
&	  Pennlerts	  modell	  (2006).	  I	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  förespråkas	  exempelvis	  att	  
mat	  ska	  upplevas	  och	  att	  man	  därför	  i	  samband	  med	  arbetet	  med	  det	  också	  får	  
smaka	  på	  mat	  som	  är	  just	  S.M.A.R.T..	  Det	  känns	  för	  mig	  som	  ett	  naturligt	  inslag,	  
vilket	  även	  lärarna	  i	  intervjuerna	  anser	  utifrån	  att	  deras	  arbetsformer	  alltid	  
innehåller	  inslag	  av	  praktiskt	  arbete.	  Resultatet	  visar	  att	  lärarna	  anser	  att	  
eleverna	  genom	  arbetet	  med	  materialet	  faktiskt	  når	  fler	  kunskapsformer,	  vilket	  
beror	  på	  hur	  lärarna	  väljer	  att	  bearbeta	  dess	  innehåll.	  	  

Materialet	  känns	  för	  mig	  fattigt	  och	  platt	  för	  att	  användas	  som	  ensamt	  material	  
för	  att	  nå	  målen	  i	  åk	  7-‐9.	  Då	  undervisningen	  utifrån	  kursplanen	  förväntas	  
innehålla	  inslag	  som	  ska	  ge	  kunskapsformer	  som	  att	  värdera	  och	  analysera	  anser	  
jag	  att	  materialet	  till	  största	  delen	  presenterar	  fakta	  och	  färdiga	  lösningar.	  Men	  
som	  jag	  tidigare	  skrivit	  beror	  vilka	  kunskapsformer	  som	  förvärvas	  på	  hur	  
materialet	  används,	  vilket	  vi	  exempelvis	  kan	  se	  på	  genom	  intervjuerna.	  Modellen	  
S.M.A.R.T.	  kan	  även	  användas	  utan	  dess	  tillhörande	  material	  och	  utifrån	  en	  
modell	  kan	  undervisningen	  utformas	  på	  en	  mängd	  olika	  sätt.	  Jag	  anser	  att	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  kan	  vara	  ett	  bra	  underlag	  för	  vidare	  diskussion.	  En	  hjälp	  till	  att	  
utveckla	  exempelvis	  medvetenheten	  om	  våra	  val	  kan	  vara	  att	  använda	  modellen	  
S.M.A.R.T.	  Däremot	  är	  materialet	  mer	  inriktat	  på	  vad	  man	  som	  konsument	  kan	  
göra	  och	  tyngdpunkten	  är	  inte	  vilka	  direkta	  förändringar	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  
att	  man	  konsumerar	  enligt	  modellen.	  Därför	  skulle	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kanske	  vara	  en	  
möjlig	  ingång	  till	  att	  presentera	  möjligheter	  och	  låta	  det	  vara	  underlag	  till	  en	  
vidare	  diskussion	  om	  vilka	  konsekvenser	  det	  får.	  	  
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Genom	  att	  genomföra	  den	  här	  studien	  har	  jag	  framför	  allt	  lärt	  mig	  att	  ifrågasätta	  
och	  utvärdera	  användbarheten	  av	  de	  material	  som	  används	  i	  skolans	  
undervisning.	  Att	  ställa	  den	  didaktiska	  frågan	  varför	  jag	  gör	  som	  jag	  gör	  i	  min	  
undervisning.	  Uppdraget	  som	  lärare	  innebär	  att	  planera	  sin	  undervisning	  utifrån	  
kursplanens	  mål,	  vilket	  gör	  att	  en	  analys	  av	  innehållsvaliditeten	  mot	  kursplanen	  
är	  nödvändig	  vid	  urvalet	  av	  arbetsmaterial.	  I	  min	  studie	  har	  Ät	  S.M.A.R.T.	  fått	  
utgöra	  ett	  exempel	  på	  ett	  material	  som	  inte	  är	  framtaget	  för	  skolans	  verksamhet,	  
men	  som	  däremot	  används	  i	  undervisning.	  Det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vilket	  målet	  är	  
för	  att	  utvärdera	  ifall	  innehållet	  i	  undervisningen	  uppnår	  god	  validitet	  (American	  
Educational	  Research	  Association	  et	  al,	  1979).	  Det	  betyder	  alltså	  att	  lärare	  som	  i	  
sin	  undervisning	  ska	  utgå	  från	  målen	  i	  kursplanen	  måste	  sikta	  mot	  dem	  när	  de	  
väljer	  innehållet	  i	  undervisningen,	  vilket	  även	  Lindström	  &	  Pennlert	  (2006)	  
framhåller	  vikten	  av.	  När	  en	  modell	  eller	  ett	  material	  presenteras	  bör	  alltså	  
lärare	  göra	  en	  analys	  av	  innehållsvaliditeten	  mot	  kursplanen.	  Hur	  samstämmigt	  
ett	  material	  är	  i	  sitt	  innehåll	  bör	  ge	  riktningen	  för	  om	  och	  hur	  en	  användning	  är	  
möjlig	  för	  att	  eleverna	  med	  hjälp	  av	  det	  ska	  kunna	  nå	  målen	  och	  utveckla	  olika	  
kunskapsformer.	  En	  förenklad	  bedömning	  av	  innehållsvaliditeten	  än	  den	  som	  
gjorts	  i	  min	  studie	  är	  möjlig	  att	  göra	  för	  att	  se	  ifall	  materialets	  innehåll	  
överensstämmer	  med	  målen	  i	  kursplanen.	  Jag	  tror	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
utvärdera	  ett	  material	  utifrån	  den	  aspekten	  att	  inte	  ha	  för	  stor	  tilltro	  till	  ett	  och	  
samma	  material.	  Som	  resultatet	  visade	  var	  det	  ingen	  lärare	  i	  studien	  som	  
använde	  Ät	  S.M.A.R.T.	  som	  ensamt	  material	  utan	  att	  komplettera.	  Att	  som	  enda	  
resurs	  använda	  ett	  material	  för	  att	  eleverna	  ska	  få	  chansen	  att	  uppfylla	  mål	  i	  
kursplanen	  tycker	  inte	  jag	  är	  skäligt,	  eftersom	  ett	  material	  inte	  rimligtvis	  ensamt	  
kan	  ge	  alla	  de	  delar	  som	  behövs	  för	  att	  eleverna	  ska	  utveckla	  de	  kunskaper	  de	  
behöver.	  	  

Ännu	  en	  anledning	  till	  att	  överväga	  ensamt	  användande	  av	  ett	  material	  är	  att	  vi	  
här	  ser	  exempel	  på	  att	  materialet	  inte	  ensamt	  kan	  täcka	  upp	  mer	  än	  delar	  av	  
målen	  och	  vissa	  beröringspunkter	  av	  mål.	  Det	  viktigaste	  med	  att	  använda	  ett	  
material	  måste	  vara	  att	  det	  i	  någon	  utsträckning	  är	  samstämmigt	  med	  
kursplanen.	  Jag	  anser	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  att	  tilltalas	  av	  ett	  material	  
för	  dess	  estetik	  och	  innehåll,	  och	  syftet	  att	  hjälpa	  eleverna	  att	  nå	  målen.	  Även	  om	  
elever	  kan	  tillägna	  sig	  kunskapsformer	  kanske	  det	  inte	  är	  just	  de	  vi	  avser	  att	  de	  
ska	  utveckla.	  Ökar	  inte	  elevernas	  förståelse	  finns	  det	  inte	  mycket	  belägg	  för	  att	  
använda	  det,	  vilket	  en	  av	  lärarna	  i	  studien	  också	  hade	  kommit	  fram	  till	  då	  denne	  
valde	  att	  frångå	  arbetet	  med	  materialet	  efter	  flera	  års	  tid	  av	  anledningen	  att	  det	  
inte	  bidrog	  till	  elevernas	  förståelse.	  	  

Jag	  ser	  vinningar	  inför	  min	  kommande	  lärarroll	  att	  utvärdera	  hur	  effektivt	  ett	  
material	  eller	  modell	  kan	  vara	  för	  att	  nå	  de	  mål	  och	  syften	  man	  inom	  ämnet	  
strävar	  efter.	  Detta	  för	  att	  jag	  i	  mitt	  kommande	  arbete	  ska	  få	  bättre	  
förutsättningar	  för	  att	  kunna	  välja	  material	  till	  min	  egen	  undervisning.	  	  

Eliasson	  (2003)	  och	  Skolverket	  (2011b)	  skriver	  om	  att	  sambanden	  mellan	  mat,	  
miljö	  och	  hälsa	  är	  komplexa	  och	  att	  det	  bland	  lärarna	  finns	  en	  
kunskapsosäkerhet.	  Det	  visar	  konkret	  på	  det	  jag	  uppfattat	  att	  flera	  lärare	  i	  
studien	  ansåg	  vara	  besvärligt,	  att	  på	  ett	  tydligt	  och	  pedagogiskt	  sätt	  förmedla	  
sambandet	  hälsa	  och	  miljö	  i	  frågan	  om	  konsumtion.	  Denna	  kunskapsosäkerhet	  
bland	  lärarna	  visar	  även	  på	  komplexiteten	  inom	  området.	  Det	  är	  ett	  i	  media	  



	   35	  

omdiskuterat	  samband	  som	  många	  försöker	  reda	  ut	  och	  finna	  en	  enkel	  lösning	  
på.	  Modellen	  S.M.A.R.T.	  är	  ett	  av	  många	  förslag	  på	  en	  strategi	  för	  att	  förenkla	  för	  
konsumenter.	  I	  SOU	  2004:104	  presenteras	  strategier	  som	  människor	  använder	  
för	  att	  lättare	  hantera	  information	  och	  lösa	  problem.	  En	  av	  dessa	  strategier	  
handlar	  om	  att	  vilja	  ha	  mönster	  och	  bilder	  för	  att	  skapa	  ett	  sammanhang	  och	  att	  
förstå.	  Att	  använda	  en	  modell	  likt	  S.M.A.R.T.	  har	  alltså	  en	  poäng	  för	  att	  
strukturera	  informationen	  vi	  får.	  

En	  av	  anledningarna	  till	  att	  jag	  valde	  att	  undersöka	  användningen	  av	  Ät	  
S.M.A.R.T.	  var	  som	  jag	  skrev	  i	  inledningen	  att	  materialet	  verkade	  populärt	  att	  
använda.	  Även	  Pia	  Lindeskog	  (Personlig	  kommunikation,	  2	  mars	  2012)	  gav	  det	  
intrycket	  med	  referenser	  till	  hennes	  egen	  erfarenhet	  av	  att	  möta	  användare.	  Hon	  
sa	  att	  materialet	  är	  populärt	  och	  att	  det	  fortfarande	  används	  frekvent.	  Pia	  sa	  
även	  att	  de	  reaktioner	  hon	  mött	  är	  positiva.	  Däremot	  fann	  jag	  genom	  min	  studie	  
att	  det	  inte	  var	  så	  populärt	  så	  som	  jag	  trott.	  Med	  tanke	  på	  det	  bortfall	  jag	  fick	  av	  
tillfrågade	  intervjupersoner	  som	  skulle	  kunna	  tillhöra	  gruppen	  som	  inte	  använt	  
sig	  av	  materialet	  kan	  det	  vara	  så	  att	  det	  inte	  är	  så	  populärt	  och	  spritt	  som	  jag	  
tidigare	  trott.	  Jag	  har	  även	  fått	  svar	  på	  förfrågan	  till	  intervjupersoner	  där	  läraren	  
inte	  alls	  kommit	  i	  kontakt	  med	  Ät	  S.M.A.R.T..	  	  

I	  min	  studie	  mötte	  jag	  en	  lärare	  som	  var	  skeptisk	  till	  modellen	  S.M.A.R.T..	  Två	  av	  
de	  intervjuade	  hade	  även	  helt	  frångått	  att	  använda	  sig	  av	  det.	  Det	  finns	  alltså	  en	  
mer	  negativ	  inställning	  till	  det	  än	  vad	  jag	  från	  början	  trodde.	  Det	  faktum	  att	  en	  
lärare	  som	  använt	  det	  flera	  år	  säger	  att	  denne	  ser	  en	  utveckling	  som	  går	  ifrån	  
upplägget	  i	  S.M.A.R.T.	  tycker	  jag	  visar	  på	  att	  min	  bild	  av	  användandet	  inte	  helt	  
stämde.	  Samtidigt	  var	  en	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  mycket	  positiv	  till	  materialet.	  
Detta	  visar,	  liksom	  resultatet,	  att	  användandet	  ser	  olika	  ut	  för	  lärarna	  i	  studien	  
och	  att	  det	  används	  på	  många	  olika	  sätt.	  En	  annan	  aspekt	  att	  komma	  ihåg	  är	  att	  
materialet	  är	  över	  tio	  år	  gammalt	  och	  att	  ett	  material	  med	  den	  åldern	  kan	  kännas	  
oaktuellt,	  vilket	  ytterligare	  kan	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  det	  används	  i	  mindre	  
utsträckning.	  	  

Metoddiskussion	  
Genom	  att	  jag	  använt	  mig	  av	  flera	  metoder	  för	  att	  nå	  syftet	  har	  validiteten	  i	  min	  
studie	  ökat.	  Analysen	  av	  innehållsvaliditeten	  och	  intervjuerna	  har	  samverkat	  för	  
att	  ge	  en	  bild	  av	  både	  teori	  och	  det	  praktiska	  användandet.	  Dessa	  metoder	  har	  
alltså	  samverkat	  för	  att	  svara	  mot	  syftet	  för	  studien.	  	  

Beroende	  på	  att	  jag	  genomförde	  halvstrukturerade	  intervjuer	  och	  inte	  var	  
bunden	  till	  att	  ställa	  fasta	  frågor	  var	  tyngdpunkten	  olika	  fördelade	  på	  de	  olika	  
intervjuerna.	  Detta	  är	  inget	  som	  nämnvärt	  påverkat	  resultatet	  i	  min	  studie,	  
eftersom	  jag	  vid	  intervjuerna	  berörde	  alla	  frågeområden.	  Däremot	  är	  det	  värt	  att	  
lyfta	  upp	  eftersom	  jag	  vid	  analysen	  kunnat	  sakna	  vissa	  intressanta	  infallsvinklar	  
som	  framkommit	  hos	  en	  del	  av	  lärarna	  men	  inte	  hos	  alla.	  Detta	  har	  medfört	  
begränsningar	  i	  jämförelsen	  av	  enstaka	  frågeområden.	  Det	  hade	  även	  varit	  en	  
tillgång	  att	  ha	  genomfört	  en	  pilotintervju	  för	  att	  prova	  ut	  mina	  intervjufrågor.	  
Detta	  hade	  kunnat	  medföra	  att	  jag	  tidigare	  hade	  kunnat	  ta	  fasta	  på	  och	  utveckla	  
de	  frågeområden	  som	  gav	  intressanta	  och	  jämförbara	  svar.	  Jag	  anser	  dock	  att	  det	  
inte	  påverkat	  mitt	  resultat	  på	  fler	  sätt	  än	  att	  intervjuerna	  som	  jag	  ovan	  nämnt	  
kunnat	  bli	  ännu	  mer	  jämförbara	  på	  vissa	  frågeområden.	  	  
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En	  svårighet	  jag	  stötte	  på	  vid	  analysen	  av	  innehållsvaliditeten	  var	  hur	  jag	  
värderade	  de	  ord	  som	  finns	  i	  målen	  i	  kursplanen.	  Detta	  gjorde	  även	  att	  
reliabilitetsmåttet	  inte	  är	  totalt	  för	  undersökningen	  kursplanen	  i	  åk	  7-‐9	  då	  
resultatet	  från	  de	  båda	  analystillfällena	  inte	  blev	  identiska.	  Ett	  exempel	  är	  
skillnaden	  mellan	  ifall	  betoningen	  ligger	  på	  ”hur”	  eller	  ”att”.	  Ett	  av	  målen	  tog	  
fasta	  på	  formuleringen	  ”hur”.	  För	  att	  detta	  ”hur”	  ska	  uppfyllas	  måste	  detta	  finnas	  
i	  materialet,	  vilket	  det	  inte	  alltid	  gjorde.	  Däremot	  presenterade	  materialet	  ”att”.	  
Detta	  gjorde	  att	  målet	  vid	  analyserna	  uppfattades	  olika	  och	  gav	  analyserna	  olika	  
resultat.	  Ännu	  en	  svårighet	  var	  att	  alla	  mål	  inte	  är	  lika	  självklara	  att	  koppla	  till	  
materialet.	  Ett	  exempel	  är	  återvinning	  som	  finns	  mednämnt	  i	  materialet	  som	  ett	  
exempel	  på	  fördjupning	  men	  finns	  däremot	  inte	  med	  som	  en	  del	  av	  själva	  
modellen.	  Detta	  mål	  har	  i	  analysen	  räknats	  som	  överensstämmande,	  men	  vad	  
resultatet	  inte	  visar	  är	  i	  vilken	  utsträckning	  materialet	  överensstämmer	  med	  
målet.	  	  

Detta	  kan	  ha	  varit	  bidragande	  faktor	  till	  att	  reliabilitetsmåttet	  vid	  analysen	  av	  
innehållsvaliditeten	  understeg	  100	  %.	  Reliabilitetsmått	  som	  understiger	  100	  %	  
visar	  att	  analysen	  inte	  har	  genomförts	  på	  exakt	  samma	  sätt,	  vilket	  påverkar	  
reliabiliteten.	  Det	  finns	  alltså	  brister	  i	  reliabiliteten,	  däremot	  anser	  jag	  att	  de	  inte	  
är	  så	  stora	  att	  tillförlitligheten	  i	  resultatet	  borde	  ifrågasättas.	  

Det	  som	  i	  tidigare	  stycke	  diskuteras	  kan	  även	  påverka	  validiteten	  i	  studien.	  Detta	  
påverkar	  främst	  begreppsvaliditeten	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2006)	  då	  jag	  visat	  på	  
exempel	  då	  jag	  själv	  stött	  på	  svårigheter	  i	  att	  tolka	  och	  värdera	  begrepp.	  Jag	  har	  
även	  i	  tolkat	  innebörden	  av	  vissa	  ord	  på	  ett	  sätt	  som	  andra,	  exempelvis	  lärarna	  i	  
studien,	  skulle	  kunna	  tolka	  på	  andra	  sätt.	  Vid	  en	  upprepning	  av	  studien	  skulle	  
detta	  alltså	  kunna	  leda	  till	  att	  det,	  beroende	  på	  hur	  begreppen	  i	  kursplanen	  och	  i	  
materialet	  värderas,	  ger	  ett	  resultat	  som	  skiljer	  sig	  mot	  det	  jag	  i	  studien	  kommit	  
fram	  till.	  Vidare	  forskning	  skulle	  därför	  kunna	  undersöka	  hur	  lärare	  tolkar	  målen	  
i	  kursplanen.	  Detta	  skulle	  vara	  intressant	  bland	  annat	  för	  att	  jämföra	  utifrån	  att	  
undervisningen	  ska	  vara	  likvärdig	  på	  alla	  skolor.	  	  

Detta	  är	  en	  kvalitativ	  studie	  vars	  syfte	  dels	  är	  att	  undersöka	  exempel	  på	  
arbetsformer	  som	  lärare	  använder	  sig	  av	  i	  arbetet	  med	  Ät	  S.M.A.R.T..	  	  Denna	  
studie	  visar	  ett	  resultat	  på	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  och	  ger	  svar	  på	  vilka	  variationer	  som	  
kan	  finnas.	  Resultatet	  är	  inte	  representativt	  för	  lärare	  generellt	  eftersom	  det	  
endast	  är	  några	  få	  lärares	  åsikter	  som	  jag	  har	  undersökt.	  Mitt	  syfte	  med	  studien	  
har	  inte	  heller	  varit	  att	  se	  hur	  lärare	  generellt	  använder	  materialet,	  utan	  att	  se	  
exempel	  på	  hur	  det	  kan	  användas.	  Resultatet	  kan	  anses	  gälla	  inom	  den	  grupp	  
som	  studien	  har	  genomförts.	  	  

Det	  faktum	  att	  flera	  av	  lärarna	  i	  studien	  arbetar	  i	  samma	  kommun	  där	  en	  viss	  
samverkan	  mellan	  skolorna	  finns	  kan	  påverka	  att	  man	  arbetar	  på	  liknande	  sätt.	  
För	  att	  få	  en	  större	  spridning	  hade	  jag	  kunnat	  intervjua	  ett	  större	  urval	  av	  lärare,	  
vilket	  jag	  inte	  hade	  möjlighet	  till	  då	  responsen	  från	  lärare	  som	  kunde	  delta	  i	  
studien	  inte	  var	  stor.	  Jag	  tror	  inte	  att	  det	  påverkat	  mitt	  resultat	  nämnvärt	  
eftersom	  resultatet	  ändå	  visar	  på	  en	  variation.	  	  

Något	  jag	  skulle	  gjort	  annorlunda	  vid	  en	  upprepning	  av	  intervjuerna	  var	  att	  ha	  
en	  kursplan	  till	  hands	  eftersom	  jag	  ställde	  frågor	  som	  handlade	  om	  arbetets	  
koppling	  till	  kursplanen.	  Vid	  ett	  tillfälle	  hade	  läraren	  själv	  med	  sig	  den,	  vilket	  
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underlättade	  för	  läraren	  att	  svara	  samt	  att	  frågan	  blev	  tydligare.	  De	  andra	  
lärarna	  hade	  svårt	  att	  svara	  på	  frågor	  rörande	  kursplanen	  då	  den	  inte	  fanns	  
färskt	  i	  minnet.	  Jag	  hade	  även	  med	  fördel	  kunnat	  ha	  med	  Lindström	  &	  Pennlerts	  
modell	  för	  kunskapsformer	  med	  när	  den	  frågan	  diskuterades	  med	  lärarna.	  Det	  
hade	  kunnat	  ge	  mer	  uttömmande	  och	  säkra	  svar.	  De	  svar	  jag	  fick	  utifrån	  mina	  
exempel	  var	  att	  lärarna	  i	  många	  fall	  höll	  med	  om	  att	  de	  jag	  räknat	  upp	  fanns	  med.	  	  

Vidare	  forskning	  
Resultatet	  visar	  att	  innehållsvaliditeten	  är	  högre	  för	  målen	  i	  åk	  1-‐6	  än	  för	  åk	  7-‐9.	  
I	  min	  studie	  har	  jag	  i	  huvudsak	  vänt	  mig	  till	  lärare	  som	  arbetar	  i	  åk	  7-‐9,	  varav	  en	  
lärare	  som	  även	  hade	  använt	  det	  i	  en	  åk	  5.	  Då	  resultatet	  visar	  att	  materialet	  
skulle	  vara	  mer	  samstämmigt	  för	  åk	  1-‐6	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  se	  hur	  
lärare	  uppfattar	  användandet	  av	  materialet	  och	  dess	  samstämmighet	  med	  
kursplanen	  i	  dessa	  åldrar.	  Detta	  ryms	  inte	  under	  denna	  studies	  omfång	  och	  det	  
finns	  en	  svårighet	  i	  att	  de	  lärare	  som	  har	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  i	  åk	  1-‐6	  
sällan	  har	  utbildning	  i	  ämnet.	  Detta	  skulle	  däremot	  vara	  en	  intressant	  
uppföljning.	  	  

Ifall	  ett	  intresse	  skulle	  finnas	  till	  att	  ytterligare	  validera	  användningen	  just	  av	  
materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  skolan	  skulle	  en	  jämförande	  studie	  kunna	  genomföras	  
med	  andra	  material	  som	  används	  inom	  ämnet.	  På	  samma	  sätt	  som	  jag	  här	  
undersökt	  innehållvaliditeten	  hos	  Ät	  S.M.A.R.T.	  skulle	  en	  undersökning	  av	  andra	  
material	  som	  används	  till	  att	  uppnå	  samma	  syfte	  kunna	  genomföras	  som	  
jämförelse.	  Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  grund	  till	  hur	  man	  i	  skolan	  väljer	  att	  
arbeta.	  Ett	  problem	  med	  en	  sådan	  jämförelse	  är	  att	  det	  idag	  finns	  få	  material	  som	  
behandlar	  det	  aktuella	  ämnesområdet	  i	  samma	  utsträckning	  som	  Ät	  S.M.A.R.T..	  

Vid	  sökandet	  efter	  lämpliga	  respondenter	  uppstod	  svårigheter	  med	  att	  hitta	  
lärare	  som	  använt	  sig	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  Det	  man	  skulle	  kunna	  fråga	  sig	  är	  hur	  
utbrett	  användandet	  av	  materialet	  är	  bland	  lärare?	  I	  utvärderingen	  av	  Eliasson	  
(2003)	  visade	  det	  sig	  att	  lärare	  var	  den	  största	  gruppen	  användare,	  men	  då	  det	  
snart	  är	  tio	  år	  sen	  denna	  utvärdering	  genomfördes	  kan	  man	  fråga	  sig	  om	  detta	  
har	  förändrats?	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  ifall	  det	  finns	  
geografiska	  skillnader	  eftersom	  materialet	  är	  framtaget	  av	  Stockholms	  landsting.	  	  	  

Ännu	  en	  komplettering	  som	  skulle	  kunna	  göras	  med	  tanke	  på	  att	  utvärdera	  
användningen	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.	  är	  att	  undersöka	  den	  grupp	  av	  lärare	  som	  enligt	  
Eliassons	  utvärdering	  (2003)	  använder	  det	  för	  undervisning	  i	  andra	  ämnen	  än	  
hem-‐	  och	  konsumentkunskap.	  Hur	  samstämmigt	  är	  materialet	  med	  deras	  syfte	  
och	  kursplanen	  i	  deras	  ämne?	  Jag	  skulle	  däremot	  anta	  att	  det	  finns	  ännu	  större	  
svårigheter	  att	  få	  kontakt	  med	  dessa	  lärare	  eftersom	  det	  fanns	  svårigheter	  att	  
hitta	  dem	  som	  använde	  materialet	  inom	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap.	  

När	  jag	  sökt	  bland	  litteratur	  har	  jag	  saknat	  något	  skrivet	  om	  tidigare	  studier	  som	  
undersökt	  användandet	  av	  externa	  material	  i	  skolans	  undervisning.	  Då	  dessa	  
material	  finns	  och	  sprids	  inom	  skolan	  anser	  jag	  att	  det	  är	  av	  betydelse	  att	  man	  
tittar	  på	  hur	  material	  används	  i	  skolan	  och	  på	  vilket	  sätt	  de	  samstämmer	  med	  
kursplanens	  mål.	  	  

Då	  min	  studie	  omfattat	  att	  genom	  intervjuer	  undersöka	  hur	  lärare	  använder	  ett	  
undervisningsmaterial	  i	  syfte	  att	  validera	  användningen	  av	  detta	  material	  har	  
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resultaten	  även	  innefattat	  lärares	  syn	  på	  och	  arbete	  med	  måluppfyllelsen.	  Med	  
tanke	  på	  att	  resultatet	  i	  vissa	  delar	  visar	  på	  att	  lärare	  har	  svårt	  att	  konkret	  
koppla	  sin	  undervisning	  till	  kursplanens	  mål	  och	  att	  de	  i	  vissa	  fall	  inte	  ens	  har	  
måluppfyllelse	  som	  mål	  skulle	  det	  även	  vara	  intressant	  att	  studera	  lärares	  syfte	  
med	  sin	  undervisning	  och	  deras	  syn	  på	  måluppfyllelse	  i	  en	  mer	  allmändidaktiskt	  
omfattning.	  	  

Slutsats	  
Jag	  har	  i	  min	  studie	  kommit	  fram	  till	  att	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kan	  användas	  
som	  ett	  verktyg	  för	  att	  nå	  delar	  av	  de	  mål	  som	  finns	  i	  kursplanen	  för	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap,	  samt	  utveckla	  kunskapsformer.	  Innehållsvaliditeten	  hos	  
materialet	  är	  relativt	  god.	  	  

Material	  likt	  detta	  som	  ska	  användas	  i	  skolans	  undervisning	  bör	  valideras	  för	  att	  
användningen	  ska	  uppfylla	  ett	  valt	  syfte.	  Jag	  anser	  att	  det	  ligger	  på	  lärares	  
didaktiska	  ansvar	  att	  vara	  uppmärksam	  på	  hur	  materialet	  kan	  användas	  samt	  
vilka	  andra	  kompletterande	  material	  och	  arbetsuppgifter	  som	  behövs	  för	  att	  mål	  
och	  kunskapsformer	  ska	  uppnås.	  	  
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Bilaga	  1	  
	  
Kursplanen	  i	  hem-	  och	  konsumentkunskap	  

Livet	  i	  hem	  och	  familj	  har	  en	  central	  betydelse	  för	  människan.	  Våra	  vanor	  i	  hemmet	  
påverkar	  såväl	  individens	  och	  familjens	  välbefinnande	  som	  samhället	  och	  naturen.	  
Kunskaper	  om	  konsumentfrågor	  och	  arbetet	  i	  hemmet	  ger	  människor	  viktiga	  verktyg	  
för	  att	  skapa	  en	  fungerande	  vardag	  och	  kunna	  göra	  medvetna	  val	  som	  konsumenter	  
med	  hänsyn	  till	  hälsa,	  ekonomi	  och	  miljö.	  
	  
Syfte	  
	  
Undervisningen	  i	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  ska	  syfta	  till	  att	  eleverna	  ut-‐	  
vecklar	  kunskaper	  om	  och	  intresse	  för	  arbete,	  ekonomi	  och	  konsumtion	  i	  hemmet.	  I	  
en	  process	  där	  tanke,	  sinnesupplevelse	  och	  handling	  samverkar	  ska	  eleverna	  ges	  
möjlighet	  att	  utveckla	  ett	  kunnande	  som	  rör	  mat	  och	  måltider.	  Undervisningen	  ska	  
därigenom	  bidra	  till	  att	  eleverna	  utvecklar	  sin	  initiativförmåga	  och	  kreativitet	  vid	  
matlagning,	  skapande	  av	  måltider	  och	  andra	  uppgifter	  i	  hemmet.	  
Genom	  undervisningen	  ska	  eleverna	  få	  möjlighet	  att	  utveckla	  medvetenhet	  om	  vilka	  
konsekvenser	  valen	  i	  hushållet	  får	  för	  hälsa,	  välbefinnande	  och	  gemensamma	  
resurser.	  Undervisningen	  ska	  också	  bidra	  till	  att	  eleverna	  utvecklar	  kunskaper	  om	  
konsumtio-‐	  nens	  villkor,	  om	  sparande,	  krediter	  och	  lån.	  På	  så	  sätt	  ska	  eleverna	  ges	  
förutsättningar	  att	  göra	  välgrundade	  val	  när	  det	  gäller	  privatekonomi	  och	  kunna	  
hantera	  olika	  pro-‐	  blem	  och	  situationer	  som	  en	  ung	  konsument	  kan	  ställas	  inför.	  
Undervisningen	  ska	  bidra	  till	  att	  eleverna	  utvecklar	  kunskaper	  om,	  och	  ges	  
möjligheter	  att	  reflektera	  över,	  jämställdhet	  och	  arbetsfördelning	  i	  hemmet.	  
Undervisningen	  ska	  även	  ge	  eleverna	  förutsättningar	  att	  utveckla	  kunskaper	  om	  
kulturella	  variationer	  och	  traditioner	  i	  olika	  hushåll.	  
	  
Genom	  undervisningen	  i	  ämnet	  hem-‐	  och	  konsumentkunskap	  ska	  eleverna	  samman-‐	  
fattningsvis	  ges	  förutsättningar	  att	  utveckla	  sin	  förmåga	  att	  
	  
•	   planera	  och	  tillaga	  mat	  och	  måltider	  för	  olika	  situationer	  och	  sammanhang,	  
•	   hantera	  och	  lösa	  praktiska	  situationer	  i	  hemmet,	  och	  
•	   värdera	  val	  och	  handlingar	  i	  hemmet	  och	  som	  konsument	  samt	  utifrån	  
perspektivet	  hållbar	  utveckling.	  
	  
Centralt	  innehåll	  
	  
I	  årskurs	  1–6	  
	  
Mat,	  måltider	  och	  hälsa	  
	  
•	   Recept	  och	  instruktioner	  och	  hur	  de	  kan	  läsas	  och	  följas	  samt	  vanliga	  ord	  och	  
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begrepp	  för	  bakning	  och	  matlagning.	  
•	   Bakning	  och	  matlagning	  och	  olika	  metoder	  för	  detta.	  
•	   Planering	  och	  organisering	  av	  arbetet	  vid	  tillagning	  av	  måltider	  och	  andra	  
uppgifter	  i	  hemmet.	  
•	   Redskap	  och	  teknisk	  utrustning	  som	  kan	  användas	  vid	  bakning	  och	  matlagning	  	  	  
och	  hur	  dessa	  används	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  
•	   Hygien	  och	  rengöring	  vid	  hantering,	  tillagning	  och	  förvaring	  av	  livsmedel.	  
•	   Olika	  verktyg	  som	  stöd	  för	  planering	  av	  varierade	  och	  balanserade	  måltider	  
samt	  hur	  måltider	  kan	  fördelas	  över	  en	  dag.	  
•	   Måltidens	  betydelse	  för	  gemenskap.	  
Konsumtion	  och	  ekonomi	  
•	   Ungas	  ekonomi,	  sparande	  och	  konsumtion.	  	  
•	   Skillnaden	  mellan	  reklam	  och	  objektiv	  konsumentinformation.	  	  
•	   Jämförelser	  av	  några	  vanliga	  varor,	  till	  exempel	  utifrån	  jämförpris.	  
	  
Miljö	  och	  livsstil	  
	  
•	   Några	  olika	  miljömärkningar	  av	  produkter	  och	  deras	  betydelse.	  
•	   Val	  och	  användning	  av	  varor	  och	  tjänster	  som	  används	  i	  hemmet	  och	  hur	  de	  
påverkar	  miljö	  och	  hälsa.	  
•	   Återvinning	  i	  hemmet	  och	  i	  närområdet	  och	  hur	  den	  fungerar.	  	  
•	   Olika	  mattraditioner,	  till	  exempel	  vid	  firande	  av	  högtider.	  
	  
I	  årskurs	  7–9	  
	  
Mat,	  måltider	  och	  hälsa	  
	  
•	   Jämförelser	  av	  recept	  och	  beräkning	  av	  mängder	  vid	  matlagning.	  Skapande	  av	  
egna	  recept.	  
•	   Bakning	  och	  matlagning	  och	  olika	  metoder	  för	  detta.	  Hur	  valet	  av	  metod	  
påverkar	  arbetsprocessen	  och	  resultatet.	  
•	   Planering	  och	  organisering	  av	  arbetet	  vid	  matlagning	  och	  andra	  uppgifter	  i	  
hemmet.	  
•	   Redskap	  och	  teknisk	  utrustning	  som	  kan	  användas	  vid	  bakning	  och	  matlagning	  
och	  hur	  dessa	  används	  på	  ett	  funktionellt	  och	  säkert	  sätt.	  
•	   Hygien	  och	  rengöring	  vid	  hantering,	  tillagning	  och	  förvaring	  av	  livsmedel.	  
•	   Individuella	  behov	  av	  energi	  och	  näring,	  till	  exempel	  vid	  idrottande,	  samt	  hur	  
måltider	  kan	  komponeras	  efter	  olika	  behov.	  
•	   Hur	  man	  kan	  arrangera	  måltider	  och	  måltidens	  betydelse	  för	  gemenskap	  och	  
välbefinnande.	  
HKK	  
Konsumtion	  och	  ekonomi	  
	  
•	   Ungas	  privatekonomi,	  till	  exempel	  att	  handla	  över	  Internet,	  att	  låna	  pengar,	  att	  
handla	  på	  kredit	  eller	  avbetalning	  och	  att	  teckna	  abonnemang.	  
•	   Hushållets	  ekonomi	  och	  att	  beräkna	  kostnaden	  för	  boende,	  konsumtion,	  resor	  
och	  krediter.	  
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•	   Konsumenters	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  
•	   Reklamens	  och	  mediernas	  påverkan	  på	  individers	  och	  gruppers	  
konsumtionsvanor.	  
•	  Ställningstaganden	  vid	  val	  av	  varor	  och	  tjänster,	  till	  exempel	  vid	  inköp	  av	  kläder,	  
livsmedel	  och	  resor	  utifrån	  perspektiven	  ekonomisk,	  social	  och	  miljömässig	  
hållbarhet.	  
•	   Jämförelser	  av	  produkter	  utifrån	  några	  olika	  aspekter,	  till	  exempel	  pris	  och	  
kvalitet.	  
	  
Miljö	  och	  livsstil	  
	  
•	   Hur	  livsmedel	  och	  andra	  varor	  produceras	  och	  transporteras	  och	  hur	  de	  
påverkar	  miljö	  och	  hälsa.	  
•	   Hur	  man	  kan	  hushålla	  med	  och	  ta	  vara	  på	  livsmedel	  och	  andra	  
förbrukningsvaror	  i	  hemmet.	  
•	  	  	  	  	  	  	  Tvätt	  och	  rengöring	  samt	  olika	  rutiner	  och	  metoder	  för	  detta.	  	  
•	  	  	  	  	  	  	  Arbetsfördelning	  i	  hemmet	  ur	  ett	  jämställdhetsperspektiv.	  	  
•	  	  	  	  	  	  	  Aktuella	  samhällsfrågor	  som	  rör	  privatekonomi,	  mat	  och	  hälsa.	  	  
•	  	  	  	  	  	  	  Olika	  mattraditioner,	  deras	  ursprung	  och	  betydelse.
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Bilaga	  2	  
	  

Intervjuguide	  
	  
Syftet	  är	  att	  validera	  användningen	  av	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskapsundervisningen.	  	  
	  
Frågeställningar	  som	  legat	  till	  grund	  för	  undersökningen	  är;	  
-‐	  Hur	  samstämmigt	  är	  materialet	  Ät	  S.M.A.R.T.	  med	  kursplanen	  i	  hem-‐	  och	  
konsumentkunskap?	  	  
-‐	  Hur	  använder	  sig	  lärare	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.?	  	  
-‐	  Vilka	  konsekvenser	  ger	  användningen	  av	  materialet	  utifrån	  lärares	  perspektiv?	  
	  

Inledande	  frågor	  

Hur	  länge	  har	  du	  arbetet	  som	  lärare?	  

Hur	  kom	  du	  i	  kontakt	  med	  materialet?	  

Under	  hur	  lång	  tidsperiod	  har	  det	  använts?	  

Hur	  god	  kunskap	  tycker	  du	  att	  du	  själv	  har	  inom	  området	  konsumtion,	  mat,	  miljö	  
och	  hälsa,	  och	  sambandet	  däremellan?	  Vad	  är	  din	  uppfattning	  om	  att	  undervisa	  
om	  det?	  

	  

Utgångspunkter	  

I	  vilken	  utsträckning	  använder	  du	  Ät	  SMART?	  materialet/modellen	  ?(vid	  
svar	  modellen;	  känner	  du	  till	  att	  det	  finns	  ett	  tillhörande	  material?	  Finns	  det	  
någon	  anledning	  till	  att	  det	  inte	  används?)	  	  

Kan	  du	  beskriva	  hur	  frekvensen	  av	  användandet	  ser	  ut!	  Exempelvis	  en	  gång	  
under	  terminen,	  flera	  gånger	  i	  terminen,	  vid	  vissa	  ämnesområden	  osv.	  

Inom	  vilket	  område	  i	  undervisningen	  används	  materialet	  mest?	  (källa;	  mest	  
inom	  näringslära.	  Har	  det	  ändrats?).	  	  

Berätta	  om	  hur	  du	  brukar	  arbeta	  med/använda	  dig	  av	  Ät	  SMART!	  

Varför	  använder	  du	  dig	  av	  Ät	  S.M.A.R.T.?	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  Ät	  Smart	  
tilltalande	  för	  dig?	  

	  

Vilka	  är	  dina	  mål	  med	  arbetet	  med	  Ät	  S.M.A.R.T.?	  
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På	  vilket	  sätt	  jobbar	  du	  för	  att	  arbetet	  med	  Ät	  S.M.A.R.T.	  ska	  vara	  kopplat	  
till	  kursplanen	  	  Lgr	  11	  om	  det	  används	  i	  dagsläget)?)	  Finns	  det	  konkreta	  mål	  
du	  sätter	  upp?	  

Hur	  tycker	  du	  att	  Ät	  S.M.A.R.T.	  kan	  användas	  för	  att	  uppnå	  målen	  i	  ämnet,	  
utifrån	  Lgr	  11?	  Vad	  saknas	  för	  att	  det	  ska	  göra	  det?	  Tycker	  du	  det	  finns	  något	  
som	  i	  sammanhanget	  saknas	  i	  materialet?	  

	  

Vad	  är	  din	  uppfattning	  om	  materialets	  samstämmighet	  till	  kursplanen?	  

	  

Har	  användandet	  fått	  några	  konsekvenser?	  Vilka?	  För	  vem?	  

Har	  du	  sett	  några	  förändringar	  i	  måluppfyllelsen	  hos	  eleverna	  av	  att	  
använda	  SMART?	  Vilka?	  

Vilka	  kunskaper	  anser	  du	  att	  eleverna	  kan	  få	  genom	  användandet?	  Ex.	  
faktakunskaper,	  färdigheter	  osv.	  	  

Vilka	  delar	  används	  och	  kompletterar	  du	  materialet/modellen?	  Med	  vad?	  
Vilka	  är	  anledningarna?	  

	  

Finns	  det	  något	  du	  saknar?	  

Är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga?	  

Tack	  så	  mycket!	  

	  

	  

	  

	  

	  


