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Abstrakt  

 

Syftet med undersökningen är att utveckla kunskaper om yngre elevers förståelse för 

livsmedelskedjan och dess betydelse för hållbar utveckling. Hållbar utveckling ska genomsyra 

hela skolans undervisning och genom kunskaper om livsmedelskedjan och dess påverkan på 

miljön ges eleverna förutsättningar att göra medvetna val som kan bidra till en hållbar 

utveckling. De forskningsfrågor som ska besvara syftet är:  

Vilken kännedom om var maten kommer ifrån har elever i åk F-3? 

Vilka uppfattningar har elever om livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön?  

Hur har eleverna tillägnat sig den kunskapen som de har?  

För att undersöka detta har 20 elever från två olika skolor fått svarat på enkätfrågor. Av dessa 

elever har sedan sju valts ut för intervju. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har god 

kännedom om matens ursprung. Elevernas förståelse för livsmedelskedjan och dess 

miljöpåverkan kan beskrivas i fem olika aspekter. Dessa är miljöpåverkan genom transport, 

miljöpåverkan i jordbruket, kretslopp, etik och hälsa.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Livsmedelskompetens, Lärande, Matproduktion 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

Förord  

 

Jag vill tacka min handledare Gunnar Jonsson som varit ett stort stöd under hela arbetet med 

detta examensarbete.  

Jag vill även tacka mina syskonbarn Eskil och Nellie som fått stå ut med att vara försökskaniner 

genom att svara på mina frågor och förklara sina tankar.  

Ett stort tack vill jag även ge till min mamma som stöttat mig under arbetet.  

Till sist vill jag även ge ett stort tack till lärare och elever på skolorna som deltagit i 

undersökningen.  
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1. Inledning 
 

Klimatförändringar är idag ett högaktuellt ämne. Genom Greta Thunbergs kamp har även barn 

blivit mer och mer involverade och engagerade. Hållbar utveckling är något som ska genomsyra 

hela skolans undervisning. Ett av de övergripande målen som skolan ska ansvara för att varje 

elev har uppnått efter genomgången grundskola, är att ha fått kunskaper om förutsättningar för 

en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2019). Livsmedelsproduktion är en central 

del i arbetet för hållbar utveckling eftersom den bidrar till miljöpåverkan som exempelvis 

övergödning, utsläpp av växthusgaser, samt till minskad biologisk mångfald  (Jordbruksverket, 

2018). Genom denna studie vill jag ta reda på vilken kunskap eleverna har om livsmedelskedjan 

och dess påverkan på miljön. För att kunna göra hållbara och medvetna val gällande mat måste 

man också ha kunskaper om matens ursprung och produktion. Genom att få reda på vilken 

förståelse barn har kan man även utveckla undervisningen för hållbar utveckling.  

Ojala (2010) beskriver att många av dagens ungdomar har ett stort engagemang för klimatet. 

De har en drivkraft att förändra och att påverka politiker men många ungdomar känner även en 

stark oro och ångest för framtiden (Kramming, 2017; Ojala, 2008; Ojala, 2010). För att oron 

istället ska leda till handling behöver eleverna känna en känsla av kontroll och att kunna påverka 

(Ojala, 2008). Livsmedel är något som vi alla är beroende av och det val vi gör när vi väljer mat 

påverkar klimatet på olika sätt. Genom kunskap om livsmedelskedjan ges eleverna 

förutsättningar att göra medvetna val som kan bidra till en hållbar utveckling.  

Jag valde detta område eftersom hållbar utveckling både är ett högaktuellt ämne som diskuteras 

flitigt i hela samhället men även då det är något som jag själv är väldigt intresserad av. 

Kopplingen mellan undervisning för hållbar utveckling och livsmedelskedjan kom efter ett 

förslag från min handledare. Jag som har en tidigare utbildning inom hotell och restaurang samt 

arbetat i kök kände direkt att det passade bra att kombinera mina tidigare kunskaper av 

livsmedel med mitt intresse av undervisning för hållbar utveckling. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utveckla kunskaper om elevers förståelse för livsmedelskedjan och dess betydelse 

för hållbar utveckling. 

Frågeställningar:  

1. Vilken kännedom om var maten kommer ifrån har elever i åk F-3? 

2. Vilka uppfattningar har elever om livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön?  

3. Hur har eleverna tillägnat sig den kunskapen som de har?  
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3. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning och annan litteratur kopplat till livsmedelskedjan 

och dess betydelse för hållbar utveckling att presenteras. Inledningsvis kommer matens 

påverkan på miljön beskrivas för att sedan övergå till hur vi kan arbeta med hållbar utveckling 

i skolan. Sedan presenteras tidigare forskning om barns tankar om hållbar utveckling samt barns 

förståelse för livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Avsnittet kommer även innefatta 

förankringar till lagar och förordningar samt vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för studien.   

 

3.1 Matproduktionens påverkan på miljön  

Samtidigt som den globala matproduktionen måste öka på grund av en ökad världsbefolkning 

innebär matproduktionen också ett slitage på planeten. Livsmedelsförsörjning bidrar till 

miljöpåverkan som övergödning och förorening av vattendrag, hav och sjöar, stora utsläpp av 

växthusgaser, utfiskning av hav, uppkomst av djur- och växtsjukdomar samt till minskad 

biologisk mångfald (Jordbruksverket, 2018). Den fysiska påverkan på mark och 

landskapsstruktur påverkar klimatet, jordens resurstillgångar, den biologiska mångfalden och 

förekomsten av miljögifter i naturen. I förlängningen påverkar det även vår hälsa 

(Livsmedelsverket, 2019). Jordbruk innebär alltid en påverkan på miljön men hur stor påverkan 

blir beror på hur jordbruket bedrivs, hur många jordbruket ska försörja och med vilken mat, 

eftersom olika livsmedel påverkar olika mycket (Rydberg, 2010). 

 

3.1.1 Minskad biologisk mångfald 

Ett av de största hoten mot vår framtid är den snabba minskningen av den biologiska 

mångfalden (Världsnaturfonden, 2019a). Biologisk mångfald är viktig av flera anledningar. 

Dels har alla arter ett egenvärde i sig och har därför rätt att finnas till men biologisk mångfald 

bidrar även till att bevara ekologiska system som människan är beroende av (Jordbruksverket, 

2018).  

Ett hot mot den biologiska mångfalden är jordbruket men rätt sorts jordbruk kan även vara en 

del av lösningen (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019, fortsättningsvis 

kallad IPCC). Jordbrukslandskapet är en viktig livsmiljö för upp till hälften av Europas växter 

och djur. Många av organismerna som lever i jordbrukslandskapet bidrar med viktiga 

ekosystemstjänster såsom kontroll av skadegörare eller ogräs och pollinering av grödor. Många 

länder rapporterar dock en minskande biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, vilket tros 

bero på ett alltmer intensivt jordbruk (Rundlöf, Lundin & Bommarco, 2012). Bernes (2011) 

beskriver att i Syd- och Mellansverige har odlingen intensifierats och blivit så likformig och 

storskalig att det är svårt för andra arter än de odlade grödorna att få utrymme. I skogsbygderna 

däremot läggs många jordbruk ner eller bedrivs på liten skala. I Norrbottens län har åkerarealen 
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halverats sedan 1950-talet. När jordbruk läggs ner växer markerna igen med skog. Detta innebär 

att odlingslandskapets variationsrikedom och biologiska mångfald blir utsatt, både genom 

intensivare jordbruk och genom igenväxningen i skogsbygderna (ibid). För ett omväxlande 

landskap med både åkrar och naturbetesmarker är betesdjur nödvändiga. Utan betesdjur växer 

många marker igen med skog. Betande djur håller marker öppna och möjliggör biologisk 

mångfald (se till exempel Jordbruksverket, 2018; Röös, 2019).  

När mångfalden hotas förlorar vi också viktiga ekosystemtjänster som vi är beroende av. Friska 

ekosystem ger oss livsviktiga tjänster som ren luft, rent vatten och aktiva pollinatörer. 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra olika slag: försörjande, reglerande, kulturella och 

stödjande. Försörjande ekosystemtjänster innebär sådant som vi behöver för att överleva, 

exempelvis mat och medicin. Reglerande tjänster ser till att naturen fungerar på ett bra sätt, det 

kan exempelvis vara att växter tar upp koldioxid. De kulturella tjänsterna är upplevelser av 

naturen som vi mår bra av och stödjande ekosystemtjänster är sådant som behövs för att de 

andra tjänsterna ska fungera exempelvis fotosyntes (Naturvårdsverket, 2019). För att bevara 

ekosystemtjänster måste vi bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Detta kan 

exempelvis göras genom att minska jordbrukets intensitet och på så sätt låta de vilda arterna ta 

en del av odlingsutrymmet. Ett annat exempel är att bevara naturlika element i både 

konventionellt och ekologiskt jordbruk, som till exempel naturliga betesmarker, vilken metod 

som är mest effektiv kan bero på vilken målsättningen är (Smith, 2010).  

 

3.1.2 Utsläpp av växthusgaser  

All produktion av livsmedel innebär större eller mindre utsläpp av växthusgaser. Jordbruket 

står för 23 procent av världens utsläpp av växthusgaser (IPCC, 2019). Jordbruk bidrar till 

utsläpp av växthusgaser i form av lustgas, koldioxid och metan. Lustgas bildas av kväve som 

kommer från gödsel och från gödslad åkermark. Koldioxid släpps ut från så kallade mulljordar 

på före detta våtmarker och metan kommer från gödsel och från idisslande djur. 

Animalieproduktionen står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser och 

är den livsmedelsgrupp som står för störst andel av den livsmedelsrelaterade klimatpåverkan  

(Jordbruksverket, 2018). Jordbruket bidrar även till utsläpp av koldioxid vid förbränning av 

fossila bränslen genom exempelvis diesel i traktorer (Jordbruksverket, 2012).  

Genom att använda marker och resurser klokt och effektivt kan jordbrukaren ha möjlighet att 

minska påverkan på klimatet. Om vi vill behålla eller öka livsmedelsproduktionen är utsläppen 

av metan och lustgas svåra att minska på men genom högre avkastning och effektivare 

användning av gödsel minskar utsläppen per producerad enhet (Jordbruksverket, 2018). Med 

låga utsläpp per enhet kan svensk produktion bidra till att minska de globala utsläppen om den 

svenska produktionen ersätter annan produktion med högre utsläpp. Den svenska produktionen 

av nötkött har oftast lägre utsläpp av växthusgaser än för importerat kött f rån exempelvis USA 

och Brasilien. Regeringen anser därför att utmaningen för svenskt jordbruk i ett globalt 

perspektiv inte är att minska den svenska produktionen utan att utveckla produktionen så att 

den kan möta den globala efterfrågan på livsmedel med liten klimatpåverkan. En ökad 
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livsmedelsproduktion i Sverige kan därför samverka med åtgärder för att minska de globala 

utsläppen av växthusgaser (Prop. 2016/17:104). 

 

3.1.3 Övergödning  

Övergödning är ett stort problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Sötvatten är en 

viktig resurs som ska täcka stora behov, vilket kräver friska sötvattensmiljöer med god 

vattenkvalitet. Övergödning beror på höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. 

Övergödningen orsakar bland annat igenvuxna sjöar och vattendrag, minskad biologisk 

mångfald samt algblomning. Det kan även leda till syrebrist på bottnarna vilket gör att växter 

och djur dör. En del av näringstillförseln sker naturligt men en del kommer från mänskliga 

aktiviteter såsom jordbruk, avlopp, reningsverk, industrier och skogsbruk (Världsnaturfonden, 

2019c). Jordbruksverket (2018) menar att produktionen av livsmedel bidrar till att sjöar och 

vattendrag blir övergödda och till algblomning i Östersjön. I Sverige kommer ungefär hälften 

av de utsläpp av kväve och fosfor som orsakas av människan från jordbruket. All jordbruksmark 

läcker näringsämnen naturligt och all odling gör att utlakningen ökar men jordbrukaren kan 

arbeta förebyggande för att växtnäring inte ska försvinna ut i sjöar och hav. Detta kan göras 

genom att exempelvis låta det växa på kanterna till diken och vattendrag, eller att ha en gröda 

som täcker marken under vintern (ibid). Kväveläckaget är störst under vinterhalvåret eftersom 

åkrarna ofta saknar vegetation som skulle kunna ta upp näringen. För att undvika detta bör 

åkermark hållas bevuxen även vintertid, vilket kan göras genom att odla exempelvis vall eller 

höstsäd (Bernes, 2011). Ammoniak bidrar också till övergödning samt till försurning. 

Jordbruket står för nästan 85 procent av de svenska utsläppen av ammoniak. Ammoniak finns 

i stallgödsel och avdunstar till luften för att sedan falla ner via regnet och hamnar då på mark, i 

sjöar och i vattendrag (Jordbruksverket, 2018). För att förhindra detta och minimera förluster 

av ammoniak ska luften direkt ovanför flytgödselbehållaren hindras från att cirkulera, vilket 

kan göras genom att täcka gödselbehållarna med något slags tak (Jordbruksverket, 2013). 

Genom en minskad köttkonsumtion minskar även övergödningen från livsmedelsproduktionen  

då mindre mark behöver odlas för foder och därmed minskar behovet av bekämpningsmedel 

och läckaget från åkermarken. Även försurningen minskar då mindre ammoniak läcker ut från 

djurstallar och gödsellager (Röös, 2012). 

 

3.1.4 Matsvinn  

I Sverige slängs varje år mat från hushåll som motsvarar ett utsläpp på 442 000 ton 

växthusgaser, vilket är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 360 000 bilar 

(Livsmedelsverket, 2020). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 

2011) uppskattar att en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion varje år, 

inte når fram till konsumentens bord. Detta innebär inte bara ekonomisk förlust utan även ett 

slöseri med naturresurser som använts för odling, bearbetning, förpackning, transport och 

marknadsföring av livsmedel. För att öka resurseffektiviteten i livsmedelskedjan och minska 
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miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen behöver vi minska matavfallet. Att undvika att 

kasta mat i onödan är resurseffektivt ur både ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt  

perspektiv (Naturvårdsverket, 2018). 

En del av hushållens matavfall går inte att undvika, exempelvis kaffesump eller kärnhus i frukt. 

Det matavfall som slängs i onödan däremot räknas som matsvinn (Naturvårdsverket, 2018). 

Onödigt matsvinn är inte bara det som läggs på tallriken och inte äts upp, utan kan även vara 

mat som hunnit bli dålig i kylskåpet eller en möglig ostkant. Även fullt ätbara livsmedel kastas, 

exempelvis frukt som har någon fläck på skalet eller livsmedel med passerat bäst före datum 

(Jordbruksverket, 2018). Hushållen står för den största delen av matsvinnet, hela 75 procent av 

matavfallet uppstår i hushållen men svinn uppstår i hela livsmedelskedjan ända från jordbruk 

till tallriken (Naturvårdsverket, 2018). I primärproduktionen kan svinnet bero på olika slags 

förluster och produktionsbortfall på grund av problem med väder, mögel eller insektsangrepp. 

I senare led är kvalitetskrav en stor källa till svinn. I förädlings- och handelsledet kan svinnet 

bero på att vissa produkter inte uppfyller kvalitetsstandarder, dålig hantering eller 

transportförluster. I konsumentledet kan matsvinnet bero på överskattade behov vid inköp, 

okunskap och tidsbrist när maten tillagas samt överdrivna portionsstorlekar i handel och 

storkök/restauranger. Det kan även bero på att många saknar kunskap om produkters hållbarhet 

och följer därför bäst-före-datumet till punkt och pricka (Jordbruksverket, 2011). 

 

3.2 Hur ska vi arbeta med hållbar utveckling i skolan?  

Hållbar utveckling ska genomsyra hela skolans undervisning. Ett av de övergripande målen för 

de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan är kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 2019). I följande 

avsnitt kommer definitionen av hållbar utveckling att presenteras samt hur skolan bör arbeta 

med hållbar utveckling.  

 

3.2.1 Definitionen av hållbar utveckling  

För att veta hur vi ska arbeta med hållbar utveckling i skolan behöver hållbar utveckling 

definieras. Den vanligaste definitionen som används är den som står skriven i 

Brundtlandrapporten. Där defineras hållbar utveckling som:” Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (World Commission on Environment and Development, 

1987, s.43). Enligt Diesendorf (2000) framhäver denna definition den långsiktiga aspekten av 

begreppet hållbarhet samt uttrycker den etiska principen att uppnå en balans mellan nuvarande 

och kommande generationer. Däremot nämner definitionen inte miljön och naturen uttryckligen 

utan fokuserar endast på människans behov. I resterande del av Brundtlandrapporten framgår 

det emellertid att dessa behov även inkluderar miljön. Cullingford (2004) anser att problemet 

med begreppet hållbar utveckling är att det blivit en kliché och skriver vidare att: 
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This is one of the reasons why there is so much disagreement in defining the term: it is 

open enough to give room for intellectual manoeuvre; but it has also become part of a 

politically correct mannerism in which different groups misuse the term in a way that 

tends to de-legitimize the resonance of the idea (s.17).   

Cullingford (2004) menar att begreppet hållbar utveckling har blivit missbrukat på ett sådant 

sätt att det tappat dess egentliga mening. Vad som gör begreppet hållbar utveckling ovanligt är 

inte dess benägenhet att generaliseras, utan att det används oreflekterat i många skilda 

sammanhang. 

Skolverket (2017) beskriver en utbredd tolkning som tar avstamp i Bruntlandrapportens 

definition där hållbar utveckling innehåller tre dimensioner, en ekologisk, en ekonomisk och en 

social dimension där alla tre dimensioner är ömsesidigt beroende av varandra. Även om dessa 

tre dimensioner principiellt är lika viktiga kan balansen mellan dimensionerna variera i olika 

sammanhang och därför kommer även innebörden av vad hållbar utveckling är att variera. Detta 

kan ses som en svaghet eftersom det kan vara svårt att greppa men samtidigt kan det ses som 

en styrka då det innebär en ständigt pågående diskussion om vilken framtid vi vill skapa 

tillsammans. Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2004: 104) tar denna definition sin 

utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov och dess förutsättningar och 

problem. Ekonomisk tillväxt framhålls som en förutsättning för utveckling men samtidigt kan 

inget land uppnå en hållbar ekonomisk utveckling om miljön försämras eller om välståndet inte 

fördelas rättvist. Den sociala dimensionen betonar betydelsen av att resurser, inflytande och 

makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt bland alla människor. Miljödimensionen 

innebär att värna om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga, vilket är en 

förutsättning för en social välfärd och ekonomisk utveckling. Alla dimensioner är lika viktiga 

men balansen dem emellan kan skilja sig åt i olika sammanhang. Genom betoningen av ett 

helhetsperspektiv kan begreppet hållbar utveckling få en konkret innebörd i olika sociala och 

kulturella sammanhang (SOU 2004: 104). 

 

3.2.2 Undervisning för hållbar utveckling  

År 1992 antogs Agenda 21 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. 

Agenda 21 är en handlingsplan för hållbar utveckling. Handlingsplanen tydliggör mål och 

riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling under detta århundrade. I handlingsplanen har 

utbildningsfrågor en framträdande roll. I kapitel 36 står det att:   

Both formal and non-formal education are indispensable to changing people's attitudes 

so that they have the capacity to assess and address their sustainable development 

concerns. It is also critical for achieving environmental and ethical awareness, values and 

attitudes, skills and behaviour consistent with sustainable development and for effective 

public participation in decision-making (United Nations Sustainable Development, 1992, 

s.320).  

Både formell och informell undervisning är nödvändig för att människor ska kunna förstå och 

hantera problemen med hållbar utveckling. Lärande är avgörande för att möta de utmaningar 
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som världen står inför. För att en hållbar utveckling ska bli möjlig är det avgörande vad 

människor lär sig och hur den kunskapen sätts i handling (SOU 2004:104).  

Chavan, Yoshikawa, och Bahadur (2013) framhäver barn som den gemensamma basen för alla 

dimensioner av hållbar utveckling. Inga framsteg i hållbar utveckling kommer att ske under 

kommande decennier utan att flera generationer bidrar till samhällsförbättringar . 

Världsnaturfonden (2019b) lyfter fram sex grundstenar vid lärande för hållbar utveckling. 

Dessa grundstenar är helhetssyn, livslångt lärande, den lärande i centrum, demokratiska 

arbetsformer, olika perspektiv samt reflektion. Med detta menas att hållbar utveckling måste 

ses som en helhet där alla tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomisk och den sociala 

dimensionen är inkluderade. Ett livslångt lärande banar väg för att utveckla sina tankar och vara 

innovativ. Undervisningen bör ske utifrån elevens egna frågor och kunskaper där eleven skapar 

sin egen kunskap i samspel med andra. Med demokratiska arbetsformer får eleven möjlighet  

till inflytande i skolan och därmed får eleven träna på att vara en aktiv samhällsmedborgare 

genom att analysera frågor, göra val samt utveckla strategier och lösningar. Lärande för hållbar 

utveckling bör även inkludera att eleverna får möjlighet att kritiskt granska frågeställningar ur 

olika perspektiv. Till sist är det även viktigt att eleven får möjlighet till reflektion. På så sätt 

utvecklas förmågan att kritiskt analysera (ibid). United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO, 2011) framhäver att utbildning för hållbar utveckling inte 

bara innebär att få kunskaper, värderingar och teorier relaterade till hållbar utveckling. Det 

innebär även att kunna ställa kritiska frågor, tänka systematiskt samt argumentera för sina 

åsikter. Lärandet ska inriktas mot problemlösning för att stimulera till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap (SOU 2004:104).  

Undervisning genom samhällsvetenskapliga frågor med naturvetenskapligt innehåll, benämns 

hädanefter SNI, kan öka elevers intresse och engagemang (Skolverket, 2016). SNI innebär att 

undervisningen utgår ifrån aktuella händelser och autentiska frågor. Detta undervisningssätt 

kännetecknas av öppna frågor. Eleverna har därmed möjlighet att påverka hur undervisningen 

utformas. Det innehåll som undervisningen behandlar uppfattas därför i många fall som mer 

relevant för eleverna. Genom detta undervisningssätt får eleverna känna sig delaktiga i 

undervisningen. De får möjlighet att diskutera, ställa frågor, kritiskt granska information och 

argumentera för sina åsikter gällande områden som känns relevanta för dem (ibid). Skolverket 

(2018) beskriver att undervisning för hållbar utveckling medvetandegör problem och orättvisor 

som vi står inför och när dessa synliggörs skapar det ofta starka drivkrafter hos eleverna att vilja 

förändra. Det är därför viktigt att skapa autenticitet i undervisningen genom att ta upp problem 

som känns angelägna för dem. Det är först då de kan se en koppling mellan skolkunskaperna 

och sin egen vardag.  

I en studie gjord av Kramming (2017) redogörs för gymnasieungdomars kritik mot hur skolan 

undervisar om miljöfrågorna. Eleverna uppger att de får veta mycket om problem men mindre 

om lösningar. De lösningar som presenteras uppfattade eleverna som omöjliga på grund av att 

de låg på en nivå där eleverna som individer inte kände sig delaktiga i frågan. Eleverna menar 

att det inte räcker med att bara få reda på lösningar med stora åtgärder som exempelvis beslut 

om FN:s globala hållbarhetsmål, eller kunskap om en övergång från fossila till förnyelsebara 

energikällor. Vilken sorts lösning som presenteras spelar också roll för att eleverna ska känna 
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sig delaktiga. Eleverna i studien visar att inte bara miljöproblemen i sig utan även dess lösningar 

kan leda till känslor av hopplöshet (ibid). Att känna att man kan påverka och ha inflytande över 

miljöfrågorna är viktigt. Områden där barnen känner att de kan påverka handlar om små enkla 

vardagshandlingar som exempelvis att sopsortera, inte skräpa ner i naturen och närmiljön, cykla 

istället för att åka bil samt minska matsvinnet (Petterson, 2014).  

 

3.2.3 Autentiska lärandemiljöer  

Forskning visar att elever som tagit del av undervisningen om mat i autentiska lärmiljöer har 

bättre förståelse för matens ursprung och produktion än de som inte tagit del av undervisning i 

autentiska lärmiljöer. I en studie av Smeds, Jeronen och Kurppa (2015) jämfördes inlärning av 

begrepp och processer samt elevernas upplevelser av lärande i två olika inlärningsmiljöer. Detta 

skedde i klassrummet och i en autentisk lärmiljö på en bondgård. Eleverna som deltog i studien 

gick i årskurs 5 i Finland. Resultaten av studien visade att elevernas lärande förbättrades när 

undervisningen skedde i en autentisk inlärningsmiljö. Förståelsen för matproduktionen och 

jordbruksrelaterade koncept var betydligt bättre bland elever som fick undervisningen på 

bondgården. Dessutom kom eleverna väl ihåg den kunskap de tillägnat sig på bondgården. Även 

Lautenschlager och Smith (2007) har jämfört om en autentisk lärandemiljö kan bidra till en 

större förståelse för livsmedelssystemet än undervisning i klassrummet. I detta fall jämfördes 

elever som var mellan 9 och 15 år gamla i USA. En del av eleverna fick delta i ett så kallat 

trädgårdsprogram. Trädgårdprogrammet innebar att eleverna bland annat fick delta i plantering 

och skörd av grödor samt tillagning dessa. Studien visade att de elever som deltog i 

trädgårdsprogrammet hade en större förståelse för matens ursprung och produktion och att de 

kände ett större ansvar för miljön än de elever som inte deltog. Lautenschlager och Smith (2007) 

beskriver att trädgårdsprogram även kan hjälpa ungdomar att göra medvetna livsmedelsval. 

Studien kunde däremot inte fastställa de långsiktiga effekterna av trädgårdsprogrammet (ibid).  

Även Smeds (2017) har undersökt hur lärmiljön påverkar förståelsen för matens väg. Smeds 

menar att allt fler barn saknar personlig erfarenhet och förstahands-kunskap om matens väg, 

vilket kan påverka konsumtionsbeteendet. I undersökningen deltog elever i årskurs 5 och 6 från 

både landsbygd och städer i Finland. Studien visade att många av barnen som gick skola i 

stadsmiljö hade irrationella föreställningar om vad lantbruksgårdar och jordbruk är för något. 

När eleverna intervjuades för att undersöka orsakerna bakom dessa irrationella föreställningar, 

nämnde de media, såsom tv-program och reklam, som en källa till deras kunskaper. Smeds 

beskriver vidare att när elever saknar personlig upplevelse av ett fenomen bygger de upp sina 

föreställningar genom information från omgivningen. Dessa föreställningar kan därför vara 

irrationella och felaktiga. Efter besök på en lantbruksgård hade dessa felaktiga föreställningar 

minskat. Eleverna själva beskrev att de uppskattade att delta i lantbruksutbildning på grund av 

den nya kunskapen de fick samt att det var lättare att koncentrera sig när de fick personliga 

erfarenheter och förstahands-kunskap. Smeds (2017) studie visade även att svaga elever, som 

fick undervisning i denna autentiska lärmiljö, hade signifikant högre kunskapsnivå, än de starka 

elever som endast hade studerat samma fenomen i klassrummet. 
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Smeds m.fl. (2015) beskriver att forskning har visat att undervisnings- och inlärningsmetoderna 

är av större motivationsvikt än själva undervisningsämnet. Därför undersöktes även elevers 

egen uppfattning av lärandemiljöer. Eleverna fick själva beskriva vilka egenskaper som är 

viktiga för en god lärandemiljö och beskrev då personlig erfarenhet, förstahands-kunskap och 

lärande i sammanhang som värdefulla egenskaper. Eleverna beskrev att de genom undervisning 

i en autentisk lärmiljö fick se lärandeobjektet i verkligheten vilket gav en mer konkret och 

fullständig bild av ämnet.  

Allwood och Jonsson (2020) har genomfört en studie i Norrbotten där de undersökt vilket 

lärande som kan ske när elever får besöka ett lantbruk. Eleverna som deltog i undersökningen 

gick i årskurs 5. Det lärande som de fann delades in i tre områden, praktisk kunskap, sakkunskap 

och emotionell kompetens. Den praktiska kunskapen de kunde se hos eleverna var bland annat 

djurrelaterade kunskaper såsom hur man tar hand om djur men också kunskaper om att djur kan 

vara en del av ett kretslopp för att ge föda till oss människor. Genom att få mata djur, se hur kor 

mjölkas och skörda grönsaker utvecklade eleverna en förståelse för både matproduktion och sin 

egen matkonsumtion (ibid). Eleverna utvecklade även sakkunskaper såsom kunskaper om namn 

på olika djur och maskiner. Genom denna kunskap kunde de bli en del av kontexten, de kunde 

förstå vad lantbrukarna behövde men också själva beskriva vidare till andra barn vad som skulle 

göras. Dessa sakkunskaper är nödvändiga för att diskutera och förstå frågor om mat  (ibid). 

Utöver dessa kunskaper kunde Allwood och Jonsson även se att barnen utvecklade en 

emotionell kompetens i form av empati, att prova nya roller, känna engagemang och hantera 

rädsla och risk. Undersökningen visade att eleverna som vanligtvis är blyga blev mer självsäkra. 

Detta kan bero på att de hade mindre regler att förhålla sig till vilket medförde att eleverna fick 

möjlighet att själva utforska. Eleverna blev inte bara mer självsäkra utan även lugnare. De 

elever som vanligtvis är impulsiva kunde bli helt stillasittande under långa stunder när de fick 

ett djur i famnen. De var omhändertagande och försiktiga med djuret och de gick därmed att se 

att eleverna utvecklade empatisk förmåga. Besöket på bondgården gav eleverna bra möjlighet  

att träna empati och känna aktning för liv, vilket är centralt i skolans värdegrund (ibid). Även 

om undersökningen till viss del visade vilka kunskaper eleverna har, menar Allwood och 

Jonsson (2020) att de behövs mer kunskap om vad barn faktiskt förstår när det kommer till 

matproduktionen och om besök på lantbruk kan påverka barns matkonsumtion och agerande 

för hållbar utveckling.   

 

3.2.4 Agenda 2030  

År 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en 

universell agenda för hur länder ska arbeta för att nå en hållbar utveckling. Agendan innehåller 

17 globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Ett av dessa mål är 

att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster (United Nations Development 

Programme, u.å, fortsättningsvis kallad UNDP). Vi människor konsumerar långt bortom vad 

vår planet klarar av, exempelvis slängs en tredjedel av all mat som produceras. För att uppnå 

hållbar utveckling måste vi minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi 

producerar och konsumerar varor och resurser. Genom förändring till en hållbar konsumtion 
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och produktion av varor minskar både den negativa påverkan på klimatet och miljön men även 

på människors hälsa. För att lyckas med detta finns ett antal delmål. Ett av dessa är att öka 

allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Ett annat är att halvera det globala matsvinnet per 

person och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd  

(UNDP, u.å.). Regeringskansliet (u.å.) beskriver att detta bland annat ska uppnås genom att öka 

kunskaperna om konsumtionens miljökonsekvenser samt stimulera miljösmarta 

konsumtionsmönster, främja ett effektivt utnyttjande av resurser och motverka förekomsten av 

varor och tjänster som är skadliga för hälsa och miljö.  

Ett annat av målen i Agenda 2030 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 

landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 

tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hållbara ekosystem och 

biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. En avgörande utmaning för vår överlevnad 

är att tillgodose människans behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan 

att den biologiska mångfalden tar skada samt säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster 

(UNDP, u.å.). 

 

3.3 Barns tankar om klimatförändringar 

För att utforma undervisningen på bästa sätt behöver lärare vara medvetna om elevernas syn på 

klimatförändringar. Genom att utveckla undervisningen om klimatförändringar på alla 

utbildningsnivåer får dagens elever, som kommer bli morgondagens beslutsfattare, chansen att 

växa till handlingskompetenta medborgare. Genom undervisningen kan eleverna utveckla 

kunskaper i att agera för en hållbar framtid (Degerman, 2016). 

Kramming (2017) menar att miljöfrågor är sammankopplade med negativa känslor som 

miljömelankoli, maktlöshet, hopplöshet och kognitiv dissonans hos gymnasieungdomar. Med 

kognitiv dissonans menas att ungdomarna har en inre konflikt mellan flera attityder som är 

motsägelsefulla eller att de känner en konflikt mellan deras attityder och handlingar 

(”Dissonansteori”, u.å.). Istället för dessa negativa känslor kopplade till miljöfrågor skulle 

ungdomarna vilja känna att de kan påverka situationen och att det de väljer att göra spelar roll. 

Hicks och Holden (2007) har genomfört en studie i Storbritannien där elever fick beskriva sina 

förhoppningar och rädslor för framtiden. De 11 åriga eleverna beskrev en önskan om fred, 

mindre våld och fattigdom och en lösning på miljöproblemen i världen. Två tredjedelar av 

barnen beskrev även att det kommer bli fler miljöproblem i framtiden. Barnen var oroliga för 

att parker kommer att försvinna, att träd kommer huggas ner och att många djur kommer att  

utrotas. När barnen intervjuades beskrev de en genuin oro över miljöfrågor och en önskan om 

att bli bättre informerad om hur de kan vara med och påverka. Även Degermans (2016) studie 

där finlandssvenska och svenska elever i årskurs 9 deltog, visade att majoriteten av eleverna 

ansåg att klimatförändringar är ett problem och oroade sig för följderna. Studien visade även 

att det fanns flera missuppfattningar om klimatförändringarna och dess följder. Elevernas 

kunskaper om klimatförändringens följder för djur och växter var relativt goda men deras 

kunskaper om hur klimatförändringar påverkar människans hälsa och det egna livet var svaga. 

Detta tyder på att eleverna inte förstår hur människan är beroende av naturen.  
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Petterson (2014) menar till skillnad från Kramming (2017) och Hicks och Holden (2007) att en 

del av eleverna i hennes studie inte känner någon oro alls. Eleverna i Pettersons studie är mellan 

12 och 13 år gamla och studien är genomförd i Sverige. Eleverna är av uppfattningen att 

klimatförändringarna framför allt kommer att äga rum på andra platser i världen och att Sverige 

inte kommer att drabbas lika hårt. Denna uppfattning har medfört att de inte känner någon oro 

över klimatet. Även Degermans (2016) studie visade att en del av eleverna inte kände någon 

oro för klimatet. Hälften av de finlandssvenska pojkarna som deltog ansåg att 

klimatförändringen utgör ett problem först i framtiden och en tredjedel ansåg att hotet är 

överdrivet. Klimatförändringarna ses som något avlägset vilket gör att känslorna som väcks 

varierar mycket bland barnen. Några av dem uppger att de inte känner något alls medan andra 

känner oro bland annat över mänsklighetens överlevnad (Petterson, 2014).  

Ojala (2008) menar att oro över samhällsproblem i vissa fall kan vara något positivt eftersom 

människor blir mer fokuserade på problemet. De blir mer benägna att söka information och 

diskutera problemet med andra. För att oron ska leda till handling behöver personen känna en 

känsla av kontroll eller att kunna påverka. Ojala (2013) beskriver i sin studie att en kombination 

av hög oro och hög grad av hopp inför den globala miljöproblematiken hade ett positivt 

samband med miljövänligt beteende hos de ungdomar som deltog i studien. Studien som 

genomförts i Sverige bland gymnasieungdomar, visade även att de ungdomar som inte kände 

någon oro men hög grad av hopp var minst benägna att agera miljövänligt. De ungdomar som 

oroade sig mycket och som upplevde låg grad av hopp mådde sämre än de som var starkt oroade 

och som på samma gång kände starkt framtidshopp. Utifrån studien verkar det vara positivt att 

känna en blandning av både oro och hopp inför miljöproblematiken (ibid). 

 

3.4 Barns förståelse för livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön 

För att kunna argumentera och ta ställning till frågor om hållbar utveckling är kunskaper om 

matens produktion, konsumtion och miljöpåverkan grundläggande (Allwood & Jonsson, 2020). 

Trots ett gediget sökarbete har det varit svårt att hitta tidigare forskning om barns förståelse för 

livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Att det saknas aktuell forskning om barns 

förståelse för matens ursprung är något som även Allwood och Jonsson (2020) påpekar i sin 

studie. Den forskning som finns är gjord i andra länder och under tidigt 2000-tal. Arla (u.å.) 

uppger dock att Edelman Intelligence på uppdrag av Arla gjort en undersökning i Sverige, 

Tyskland, Danmark och Storbritannien år 2017. Via ett pressmeddelande som Arla publicerat 

på sin hemsida beskriver Arla att undersökningen ska ha visat att barn som är bosatta i svenska 

storstäder är osäkra på var maten kommer ifrån. Enligt undersökningen visste 6 av 10 barn inte 

hur ost tillverkas eller var osäkra på detta. Fler än hälften av barnen visste heller inte var 

mjölken kommer ifrån. Genom kontakt med Arla har jag försökt få ta del av denna 

undersökning men inte lyckats.   

Den forskning om vad barn faktiskt vet som jag har hittat är genomförd i Nordamerika under 

tidigt 2000-tal. Brophy, Alleman och O’Mahony (2003) har genomfört en studie i USA som 

visade att barn i förskolan till årskurs 4 har lite kunskap om hur mat produceras på jordbruk, 

och de menar att det beror på att de saknar personlig erfarenhet av jordbruk. Barnen i studien 
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hade lite kunskap om livsmedelsproduktion och det mesta av det de visste om mat började efter 

inköp av produkt i affären. Elevernas svar indikerade att de hade en del praktisk kunskap om 

användandet av olika livsmedel och de mest grundläggande processerna i livsmedelsproduktion 

men de hade liten kunskap om vad som skedde med maten på lantbruket eller i fabrikerna.  

Elevers svaga kunskaper om livsmedelskedjan betonar även Barton, Koch, Contento och 

Haigwara (2005) i sin studie som även den genomförts i USA. Eleverna som deltog i studien 

gick i årskurs 4 och årskurs 5. Studien visade att eleverna hade viss förståelse för att maten 

produceras av bönder, förpackas i fabriker och sedan fraktas till matvarubutikerna men de 

kunde inte se att mat är något som kommer från naturen och produceras för att tillfredsställa 

människors näringsbehov. De elever som hade viss kunskap om livsmedelskedjan baserade sina 

resonemang på sina egna upplevelser av maten hemma. Till exempel beskrev en elev att hon 

observerat sin mamma skära potatis för att förvandla dem till pommes frites.  

Även elevers kunskaper om hur livsmedelsproduktionen påverkar miljön kan anses svaga. 

Studien gjord av Barton m.fl. (2005) visade att eleverna kände en viss oro över att förpackningar 

kan skräpa ner i miljön men de hade ingen insikt om att livsmedelsprodukten kan ha negativa 

miljökonsekvenser. Det fanns ingen förståelse om att varken bearbetningen av livsmedel eller 

skapandet av förpackningar för livsmedelsprodukter hade negativa miljökonsekvenser i termer 

av energianvändning eller förorening. En del av eleverna beskrev att lastbilar släpper ut 

föroreningar men det fanns inget samband mellan denna observation och transport av mat. 

Barton m.fl. (2005) beskriver vidare att det totala intrycket efter studien är att barn kan resonera 

sig fram till hur mat som en vara förändras, förpackas och transporteras, men de tycktes inte se 

eller åtminstone inte formulera en koppling mellan dessa matrelaterade processer och påverkan 

på miljön.  

 

3.5 Förankring i lagar och förordningar 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019, 

fortsättningsvis kallad Lgr 11, står det att en del av skolans uppdrag är att undervisa utifrån ett 

miljöperspektiv för att eleverna ska få möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2019).  

Arbetet med hållbar utveckling är något som ska genomsyra hela skolans undervisning och 

finns med i många av kursplanerna. I kursplanen för biologi kan vi läsa att med kunskaper om 

naturen och människan får eleverna redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också 

för att kunna bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2019). Vidare ska undervisningen i de 

naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 bland annat innefatta enkla näringskedjor som 

beskriver samband mellan organismer i ekosystem. I kunskapskraven för årskurs 3 i biologi kan 

vi även läsa att eleven ska kunna beskriva och ge exempel på kopplingar mellan några djur och 

växter i enkla näringskedjor (Skolverket, 2019). Genom att eleverna får undervisning om enkla 

näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem får eleverna kunskaper 
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om hur saker hänger ihop i naturen. Med enkla näringskedjor menas mycket förenklade 

modeller av samband mellan organismer i närmiljön (Skolverket, 2017). Genom arbetet med 

ekosystem kan eleverna få syn på hur vi är beroende av växter och djur för att exempelvis få 

mat. I kursplanen för samhällskunskap kan vi även läsa att undervisningen bland annat ska 

innefatta ”Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, 

vatten och klimat.” samt ”Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, 

energi och matvaror.” (Skolverket, 2019, s. 216–217). I kunskapskraven för samhällskunskap i 

årskurs 3 står det att ”Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och 

ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling” (Skolverket, 2019, s. 220) 

I Skolverkets (2017) kommentarmaterial för biologi beskrivs att det övergripande syftet med 

undervisningen är att den ska utveckla elevernas kunskaper om de biologiska sammanhangen 

hälsa, naturbruk och miljö. Området naturbruk omfattar allt som berör hur människan använder 

djur, växter och ekosystem för olika syften. Området miljö syftar på olika sorters ekosystem på 

jorden och samband mellan olika organismer där människan är inräknad samt samband mellan 

organismer och den icke levande miljön. Utöver det ingår även hållbarhetsfrågor kring 

biologisk mångfald och hur människan använder naturresurser i begreppet. Vidare förklarar 

Skolverket (2019) att syftet med undervisningen i biologi är att eleverna ska ges förutsättningar 

att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet. Det kan exempelvis handla om att välja mat i livsmedelsaffären utifrån hälsomässiga 

skäl, utifrån påverkan på miljön eller utifrån etiska konflikter såsom om man ska äta kött eller 

inte. Genom att eleverna får utveckla förmågan att göra medvetna val kan undervisningen bidra 

både till deras personliga utveckling men också ge dem verktyg att vara delaktiga och 

engagerade i sin omvärld (Skolverket, 2017).  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 

I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie 

beskrivas. Avsnittet kommer innehålla en beskrivning av kvalitativa skillnader av kunskap 

utifrån Blooms taxonomi samt en beskrivning av fenomenografin som verktyg för att ta reda på 

hur människor uppfattar olika fenomen. Till sist beskrivs även variationsteorin som kan 

användas för att utveckla undervisningen.  

 

4.1 Kunskap och kunskapskvalitéer 

För att få en terminologi för att beskriva de kunskaper som eleverna har av fenomenet 

livsmedelskedjan och fenomenet livsmedelskedjans påverkan på miljön, kommer jag använda 

mig av Blooms taxonomi. Blooms taxonomi är en modell som beskriver kvalitativa skillnader 

av kunskap. När olika kunskapskvalitéer ska beskrivas och bedömas kan Blooms taxonomi 

användas (Skolverket, 2011). Modellen innefattar sex steg och brukar beskrivas som en 

hierarki. Det första steget är benämnande-kunskap, nästa steg är förståelse sedan kommer 

tillämpning, analys, syntes och högst upp i hierarkin kommer förmågan att utvärdera. Varje steg 

upp i hierarkin innebär en mer komplex förståelse av lärandeobjektet än steget innan. För att nå 

nästa steg i pyramiden måste man förstå och bemästra de tidigare stegen (Krathwohl, 2002). 

För en lärare innebär detta att undervisningen måste börja på den lägre nivå för att eleverna 

därifrån ska utveckla sina kunskaper så att de når en högre nivå. Exempelvis kan läraren utgå 

från en benämnande-nivå för att därifrån försöka hjälpa eleverna att förstå.   

År 2001 reviderades Blooms taxonomi och modellen innefattar nu följande nivåer: minnas, 

förstå, tillämpa, analysera, värdera/bedöma och skapa. Det första steget i modellen är minnas 

och innebär att kunna komma ihåg relevant fakta. Det visar sig ofta genom att en elev kan 

benämna något. Nästa steg är förstå, vilket innefattar att kunna tolka informationen och visa 

kunskapen genom att förklara. Det tredje steget är tillämpa och innebär att kunna använda 

kunskapen i nya situationer. Nästa steg är att analysera, man kan då se samband och mönster 

mellan olika delar för att kunna dra slutsatser. Det femte steget är att kunna värdera/bedöma 

vilket innefattar att kritiskt granska och värdera information och kunskap. Det sista steget är att 

skapa och innebär att kunna använda sin kunskap för att skapa något nytt genom att planera, 

designa och producera (Krathwohl, 2002).  
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Nedan visas en bild på Blooms taxonomi där de olika stegen beskrivs och exemplifieras. Se 

figur 1. Ju högre upp i pyramiden ens kunskap ligger desto mer komplex förståelse av 

lärandeobjektet har man.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Blooms taxonomi. Bilden är omarbetad av mig själv efter olika modeller.   

 

4.2 Fenomenografi  

I min undersökning har jag använt mig av den fenomenografiska forskningsansatsen. 

Fenomenografi är ett språkligt och analytiskt verktyg som syftar till att ta reda på hur människor 

uppfattar olika fenomen samt vilken variation som finns mellan uppfattningarna (Marton & 

Booth, 2000). För att förstå hur människor hanterar problem, fenomen eller situationer måste 

vi förstå hur de uppfattar dessa och därmed hanterar eller agerar i förhållande till. Man kan bara 

agera i relation till en situation såsom man uppfattar den (ibid). Utgångspunkten för 

fenomenografin är att människor uppfattar fenomen i den omgivande världen på olika sätt. Om 

vi frågar ett antal människor om hur de uppfattar något kommer vi kunna urskilja ett antal olika 

sätt att förstå företeelsen. Dessa olika sätt att erfara något kan beskrivas som att fenomenet 

består av olika aspekter. Att ha en viss uppfattning kan därmed beskrivas i termer av de aspekter 

som karaktäriserar det sättet att uppfatta. Olika människor kan urskilja olika aspekter. 

Konsekvensen blir att det i en grupp människor finns ett begränsat antal olika sätt att förstå ett 

specifikt fenomen. De olika sätt att uppfatta något kallas inom fenomenografin för 

utfallsrummet. I fenomenografiska undersökningar vill man komma åt dessa olika sätt att förstå 

något och därigenom kunna beskriva de uppfattningar som kan tänkas finnas i en grupp av 

människor, exempelvis i en skolklass. Därför undersöker fenomenografin ofta vilka aspekter 

som karaktäriserar uppfattningar av något. Vi kan dock aldrig vara säkra på att vi upptäckt alla 

tänkbara sätt att uppfatta något (Dahlgren & Johansson, 2019).  

Eftersom olika individer urskiljer olika aspekter av ett fenomen kan uppfattningarna vara olika 

djupgående. Antalet beaktade aspekter och i vilken mån individen är kapabel att relatera dessa 

till varandra, är bestämmande för hur djup förståelsen av något är. En uppfattning som endast 

tar hänsyn till en eller några få enstaka aspekter av ett fenomen kan anses mer ytlig. Ens 
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uppfattningar är ett resultat av lärande och det förändras i takt med att man lär sig (Dahlgren & 

Johansson, 2019).  

Fenomenografin studerar alltså variationen av uppfattningar. Under senare år har 

fenomenografin utvecklats och fokuserar nu i högre grad på hur undervisning kan organiseras 

för att möjliggöra för elever att urskilja vissa kritiska aspekter av ett fenomen.  Framförallt  

ligger fokus på hur erfarandet av kritiska aspekter beror på erfarandet av variation i relation till 

dessa aspekter (Pang & Ki, 2016). Denna vidareutveckling av fenomenografin kallas för 

variationsteori. I denna studie undersöker jag i första hand de uppfattningar som kommer till 

uttryck i intervjuer med barn. I diskussionskapitlet kommer jag dock att diskutera hur det skulle 

kunna gå att skapa undervisning som gör det lättare för elever att urskilja viktiga aspekter av 

livsmedelsfrågans komplexitet. 

 

4.3 Variationsteori 

Variationsteorin är en teori om undervisning och lärande och relationen däremellan som har sitt 

ursprung i den fenomenografiska forskningsansatsen. Variationsteorin är ett sätt att beskriva 

vad som krävs för att någon ska förstå ett fenomen på ett särskilt sätt. Detta tillskillnad från 

fenomenografin som beskriver hur människor uppfattar olika fenomen (Pang & Ki, 2016).  

För att kunna hjälpa elever att förstå ett lärandeobjekt måste man undersöka på vilka olika sätt 

eleverna förstår det som läraren tänker undervisa om. På så sätt kan läraren rikta in sig på det 

som eleverna har svårt att förstå eller det som de ännu inte erbjudits möjlighet att lära sig. Det 

som kan vara svårt att förstå kallas för de kritiska aspekterna av ett fenomen och när dessa är 

identifierade kan undervisningen uppmärksamma dem (Lo, 2014). Lärare och elever kan ha 

olika erfarenheter av ett lärandeobjekt och kan därför se samma lärandeobjekt på olika sätt. 

Elever bär med sig sina egna föreställningar och erfarenheter in i klassrummet och dessa 

föreställningar eller uppfattningar kan vara ofullständiga eller felaktiga. Det kan därför bli ett 

hinder för elevernas lärande och möjligheter att se lärandeobjektet på ett nytt sätt. För att hjälpa 

eleverna att se lärandeobjektet på det sätt man vill måste man först analysera och identifiera de 

kritiska aspekterna som finns (ibid). Vissa kritiska aspekter är lättare att identifiera än andra 

och en del kritiska aspekter kan vara särskilt svåra för en lärare att identifiera då det kan vara 

drag som läraren själva inte tycker är svåra och därmed tar dem för givna. Elevernas svårigheter 

att förstå ett fenomen kan ibland bero på att lärarna tar vissa kritiska aspekter för givna och 

därmed inte undervisar om dem. För att urskilja vilka kritiska aspekter som finns för ett visst 

fenomen kan exempelvis elevintervjuer eller ett diagnostiskt test genomföras (Lo, 2014). 

När läraren har identifierat de kritiska aspekterna för ett specifikt fenomen måste läraren även 

skapa möjligheter för eleverna att upptäcka dessa. Detta kan göras genom att använda 

variationsmönster. Lo (2014) förklarar att för att förstå vad något är måste man även förstå vad 

det inte är. Genom att kontrastera ett lärandeobjekt mot ett annat kan vi lättare urskilja de 

kritiska dragen. Vi skapar på så sätt ett variationsmönster. Undervisningen behöver visa på 

skillnader och kontraster för att eleverna ska kunna urskilja de kritiska aspekterna (ibid). 
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5. Metod 

 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för de metoder som använts för att få svar på 

forskningsfrågorna. Syfte med undersökningen är att ta reda på de kvalitativt skilda sätt som 

elever uppfattar ett fenomen och hur de har tillägnat sig de uppfattningar som de har. Mål har 

inte varit att få så många svar som möjligt utan att få en djupare förståelse för elevers 

uppfattningar. Jag har därför huvudsakligen använt mig av en kvalitativ forskningsmetod men 

det finns även kvantitativa inslag. En kvalitativ metod fokuserar på kvalitén i det insamlade 

materialet. Svaren är färre än vid kvantitativ forskning men de är istället mer detaljrika och 

djupgående (Bryman, 2011).  

 

5.1 Urval 

För att få en så stor spridning på svaren som möjligt valde jag att använda mig av ett så kallat 

subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval handplockas urvalet för undersökningen av forskaren 

utifrån deras relevans för det ämne eller den teori som undersöks. Forskaren behöver då ha en 

viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas och väljer sedan medvetet 

vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefull data. Att göra urvalet 

på detta sätt är användbart vid småskaliga undersökningar där man vill försäkra sig om att hela 

spektrat av saker eller människor inkluderas och att man på så sätt får en så bred och 

mångfacetterad bild som möjligt (Denscombe, 2018). 

Studien har genomförts på två olika skolor. Den ena skolan är en liten skola på landsbygden i 

Norrbotten vars profil är kultur och ekologi. Klassen som deltog i undersökningen är en 

åldersblandad klass med 16 elever som är mellan 6–9 år gamla. Eleverna i klassen kommer från 

förhållandevis lika socioekonomiska förhållanden och är uppväxta i samma geografiska miljö. 

Nästan alla elever har gått på samma skola sedan förskoleklass och samtliga är födda i Sverige. 

Den andra skolan ligger i stadsmiljö i en mellanstor stad i Norrbotten. Klassen är en årskurs 3 

med 18 elever som är mellan 8–9 år gamla. Eleverna kommer från olika socioekonomiska 

förhållanden. Flera av eleverna är födda utanför Sveriges gränser men de flesta har genomfört 

hela sin skolgång i Sverige. Studien genomfördes på dessa skilda skolor för att få en större 

spridning av erfarenheter vilket borde ge en så mångfacetterad och rättvis bild som möjligt.  

 

5.2 Datainsamling  

För att få svar på mina forskningsfrågor har två olika metoder använts. Till att börja med fick 

eleverna svara på en enkät, som sedan analyserades. Därefter valdes sju av eleverna ut för 

intervju. Avsikten var att intervjua fyra elever från varje skola men på grund av den rådande 

situationen i världen med Coronapandemin blev jag tvungen att revidera mitt upplägg. Istället 

för att intervjua fyra elever från varje skola valde jag istället att intervjua sju elever men endast 

från en av skolorna. På grund av Coronapandemin var många elever borta på grund av sjukdom. 



   

19 
 

Av de totalt 36 eleverna som skulle delta i studien, var det endast 19 som deltog. Jag bedömde 

dock att detta räckte för att få svar på mina forskningsfrågor.  

För att både få ett brett perspektiv men också en djupare förståelse för vad elever har för 

uppfattningar och hur de har tillägnats sig dessa, valdes både enkät och intervju som metod. 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) beskriver att genom att blanda 

datainsamlingsmetoder kan en mer fullständig förståelse för det som studeras fås. Det bidrar 

även till ett mer exakt resultat. En sorts metodkombination är att använda sig av triangulering, 

vilket innebär att se på något ur flera perspektiv. Att använda sig av både enkäter och intervjuer 

kan vara en typ av triangulering. Enkäterna kan ge en bredd medan intervjuerna kan användas 

för att få en djupare förståelse för vad som ligger bakom olika slags svar (ibid). 

 

5.2.1 Enkät 

För att få en översiktlig bild av vad eleverna hade för uppfattningar och för att få en stor 

spridning på svaren fick eleverna från båda klasser börja med att svara på en enkät. Enkät som 

undersökningsmetod är bra för att samla in stora mängder data på kort tid. Det är också en fördel 

att enkäterna alltid ser likadana ut så att alla besvarar samma frågor. Själva distributionen och 

datainsamlingen kan på så viss göras effektiv (Backman m.fl., 2012). Enkäter ger även 

respondenten möjlighet att fylla i och begrunda frågorna samt överväga svarsalternativen i lugn 

och ro, utan tidspress (Ejlertsson, 2019).  

Livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan är ett stort område. På grund av en begränsad tidsram 

har jag behövt avgränsa mig till några områden inom livsmedelskedjan och dess 

klimatpåverkan. De områden som enkäten berör och som jag valt att fokusera på är utsläpp av 

växthusgaser genom transport och animalieproduktion, matsvinn, samband i naturen samt djur 

och växters egenskaper. Fokus låg på dessa områden eftersom det delvis är områden som tas 

upp i det centrala innehållet samt i kunskapskraven för biologi och samhällsvetenskap i årskurs 

1–3 samt 4-6 i Lgr 11. De är också områden som är lämpliga för den åldersgrupp som 

undersöks.  

Den enkät eleverna har fått svara på innehåller till största del slutna frågor (se bilaga 1). Detta 

eftersom en del av eleverna som deltog i undersökningen inte kunde skriva och det var därmed 

lättare för dessa att endast kryssa i ett svarsalternativ. Bryman (2011) menar att öppna frågor 

ger utrymme för ovanliga och oförutsedda svar. Respondenten kan svara med sina egna ord och 

man kan på så sätt få en tydligare bild av dennes uppfattning. Vid slutna frågor får respondenten 

välja mellan olika svarsalternativ vilket kan medföra att man egentligen inte får fram 

respondentens uppfattning, utan endast får veta vilket av alternativen som respondenten tycker 

stämmer bäst. Trots det valdes slutna frågor i denna studie eftersom de är lätta att besvara för 

eleverna då de inte behöver skriva särskilt mycket utan endast kryssa i det alternativ som passar 

bäst. Eleverna fick dock även skriva varför de svarat som de gjort, vilket gav en möjlighet för 

dem att beskriva sina uppfattningar med egna ord. De elever som inte kunde skriva själva fick 

hjälp med detta och på så sätt kunde eleverna ge djupare och mer detaljerade svar.  



   

20 
 

5.2.2 Intervju 

För att få en djupare förståelse för elevernas uppfattningar intervjuades även sju av eleverna. 

Genom intervjuerna kunde jag få en djupare förståelse för de uppfattningar eleverna har om 

livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön samt hur de tillägnat sig dessa uppfattningar. 

Efter en analys av enkäten valdes de elever som hade uppfattningar som skilde sig från mängden 

ut för intervju. Detta för att få reda på varför de svarat som de gjort. Därmed eftersöktes en 

maximal variation. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att efter att forskaren hittat 

en norm för det som är ett typiskt fall kan denne söka efter motpoler för att kunna jämföra dem 

med det typiska. Det innebär att välja ut personer som skiljer sig från varandra så mycket som 

möjligt för att få en maximal variation av uppfattningar. 

Dahlgren och Johansson (2019) skriver att vid fenomenografiska intervjuer är det viktigt att 

den som intervjuar får ett så innehållsrikt och uttömmande svar som möjligt. Att fördjupa och 

utvidga samtal kring ett visst innehåll är en teknik som kallas för probing. För att få eleverna 

att utveckla sina svar har frågor såsom ”Hur menar du? ” och ”Varför har du svarat så?” ställts.  

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att man utgår ifrån ett antal 

förbestämda frågor men ordningsföljden kan variera (se bilaga 2). Det fanns inga formulerade 

svarsalternativ utan respondenten formulerar svaren med egna ord. Svaren kan därför bli mer 

fylliga eftersom eleven får mer frihet att formulera sig och utveckla sina tankar (Backman m.fl., 

2012; Denscombe, 2018). Intervjuerna skedde enskilt med varje elev för att få fram elevens 

egna uppfattningar utan att de skulle påverkas av andra.  

Genom intervju kan man både få reda på hur eleven uppfattar något men även varför eleven 

uppfattar det på detta sätt. Vid intervjuer kan man gå djupare in på hur eleven tänker om något 

eftersom följdfrågor kan ställas. Därför lämpar sig denna metod bra för att nå förståelse för 

elevernas uppfattningar (Backman m.fl., 2012). Vid skriftliga enkäter finns risken att eleven 

inte orkar, kan eller hinner skriva så pass långa texter som behövs för att uttrycka det  denne vill 

och har möjlighet att göra muntligt. Intervjuer däremot ger eleverna större frihet att uttrycka sig 

än vad som är möjligt med ett strukturerat frågeformulär. Vilka erfarenheter och uppfattningar 

eleven har, framkommer därför lättare vid en intervju (Backman m.fl., 2012; Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Intervjumetoden är flexibel genom att intervjuaren kan se elevens uttryck, 

tonfall och mimik och därigenom kan följa upp och undersöka svaren mer för att få en fördjupad 

förståelse (Bell & Waters, 2016). Det är dock mer arbetsamt att få en stor bredd på sin 

undersökning vid intervjuer till skillnad från enkätundersökningar. Jag valde därför att först 

använda mig av enkäter för att få en större bredd och sedan endast intervjua sju av eleverna. Ett 

annat problem med intervjuer är att det finns en möjlighet att intervjuaren påverkar 

respondenten vid intervjusituationen (Backman m.fl., 2012). Detta är något som tagits i 

beaktning när resultatet tolkats.  

Alla intervjuer ljudinspelades för att vara säker på att få med allt som sades. Denscombe (2018) 

beskriver att ljudinspelningar erbjuder en permanent och så gott som fullständig dokumentation 

när det gäller det som sägs under intervjun. Det är även lätt för andra forskare att kontrollera 

dem. Ljudinspelning tar dock inte upp den icke-verbala kommunikationen som exempelvis 
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gester och ansiktsuttryck, vilket videoinspelningar skulle kunna göra. Jag valde dock att inte 

filma eftersom det skulle kunna uppfattas störande och därmed hämma intervjun.  

 

5.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att forskning är nödvändig för samhällets utveckling och det 

finns därför ett krav på att forskning ska bedrivas. Samtidigt finns det även ett krav på att 

forskningen ska bedrivs på sådant sätt att deltagarna i studien inte utsätts för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Inför varje vetenskaplig undersökning måste forskaren 

därför göra en övervägning mellan värdet av den förväntade kunskapen som studien kommer 

medföra mot möjliga negativa konsekvenser för undersöknings deltagare. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver fyra forskningsetiska principer vars syfte är att ge riktlinjer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare samt vägleda den enskilde forskaren vid 

planeringen av projekt. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Kraven innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och att deltagandet är frivilligt samt inhämta deras samtycke. För 

deltagare under 15 år ska även samtycke inhämtas av vårdnadshavare. Vidare ska alla uppgifter 

om personer lagras och avrapporteras på ett sätt så att enskilda människor inte kan identifiera 

dessa. Till sist innebär det även att uppgift om enskilda som är insamlade för forskningsändamål 

inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Under hela studiens gång har hänsyn tagits till dessa forskningsetiska principer. Innan 

undersökningen påbörjades blev elever och vårdnadshavare informerade om undersökningens 

syfte och upplägg. De blev även informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan när de vill. Denna information gavs både på svenska och engelska.  

För att säkerställa att alla deltagare ville medverka inhämtades skriftligt samtycke av både elev 

och deras vårdnadshavare (se bilaga 3). I redovisningen av resultatet har deltagarnas namn 

kodats för att avidentifiera dem. Allt material har behandlats på ett säkert sätt, där endast jag 

haft tillgång till det och efter avslutat arbete har all insamlad data förstörts.  

 

5.4 Bearbetning, tolkning och analys 

I följande avsnitt beskrivs hur jag gått till väga när jag bearbetat, tolkat och analyserat mitt 

datamaterial.  

 

5.4.1 Transkribering  

När allt datamaterial var insamlat transkriberades intervjuerna. Genom transkriptionen kommer 

forskaren i närkontakt med det insamlade datamaterialet och väcker samtalet till liv igen. 

Genom att transkribera intervjuerna är det även enklare att analysera data än vid 

ljudupptagningar i dess ursprungliga form (Denscombe, 2018). Intervjuerna resulterade i 123 
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minuters datamaterial. Vid transkriberingen av intervjuerna valde jag att inte ta med delar som 

inte rörde studiens ändamål. Det kunde handla om andra elever som kom in under intervjun 

eller samtal som inte hade med studien att göra. Den slutliga transkriberingen av intervjuerna 

resulterade i 44 datorskrivna sidor. 

 

5.4.2 Analys av enkäter och intervjuer  

För att få svar på den första forskningsfråga ”Vilken kännedom om var maten kommer ifrån har 

elever i åk F-3?” sammanställdes elevernas svar på enkäten. De transkriberade intervjuerna 

lästes igenom flera gånger för att få en bild av elevernas kunskaper. För att beskriva den 

kunskap eleverna gett uttryck för har Blooms taxonomi använts. Elevernas svar på frågorna 

som gällde matens ursprung delades in efter de sex nivåer som ingår i Blooms taxonomi. På så 

sätt kunde den första frågeställningen besvaras. För att få svar på den andra forskningsfråga 

”Vilka uppfattningar har barn om livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön?” har den 

fenomenografisk analysmodellen använts för att tolka datamaterialet. Modellen beskrivs i 

Dahlgren och Johansson (2019) och är uppdelad i sju steg. Det första steget är att transkribera 

intervjuerna för att sedan bekanta sig med materialet. Detta gjordes genom att jag läste igenom 

de transkriberade intervjuerna och elevernas enkätsvar flera gånger. Sedan började arbetet med 

att analysera materialet. För att skilja ut de viktigaste delarna i elevernas svar klippte jag ut 

kortare delar både av enkäterna och intervjuerna. De delar som valdes ut gav en kort men 

representativ bild av elevernas svar. Detta steg kallas för kondensation. Genom att göra på detta 

sätt kunde jag lättare jämföra delarna med varandra. Jag eftersökte både likheter och skillnader 

mellan svaren för att kunna urskilja en variation. De delar jag kunde urskilja lades sedan i olika 

grupper. Varje grupp analyserades sedan ytterligare genom att läsa igenom det eleverna sagt 

och skrivit flera gånger. Detta för att hitta kärnan eller de aspekter som kom till uttryck i 

uppfattningarna. De aspekter som framkom kunde besvara min andra forskningsfråga. I slutet 

av analysen återstod fem aspekter som ingår i elevernas uppfattningar om livsmedelskedjan och 

dess påverkan på miljön. Dessa aspekter är miljöpåverkan genom transport, miljöpåverkan i 

jordbruket, kretslopp, etik samt hälsa. Aspekterna kommer beskrivas närmare under resultatet. 

Den sista forskningsfråga lyder ”Hur har barnen tillägnat sig den kunskapen som de har?” För 

att få svar på denna fråga delades elevernas svar in i olika grupp. Utifrån grupperna kunde jag 

konstatera att eleverna tillägnat sig sin kunskap och sina uppfattningar på fyra olika sätt, i 

skolan, i hemmet, genom media samt genom personlig erfarenhet. Även detta kommer 

beskrivas närmare under resultatet.  
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6. Resultat   

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Syftet med studien är att utveckla 

kunskaper om barns förståelse för livsmedelskedjan och dess betydelse för hållbar utveckling. 

Mina tre frågeställningar är: 

Vilken kännedom om var maten kommer ifrån har elever i årskurs F-3? 

Vilka uppfattningar har barn om livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön?  

Hur har barnen tillägnat sig den kunskapen som de har?  

Resultatet kommer stärkas med exempel både från elevernas enkätsvar samt av svar från 

intervjuerna.  

 

6.1 Vilken kännedom om var maten kommer från har elever i åk F-3? 

Min insamlade data visar att eleverna har god kännedom om var maten kommer ifrån. 

Majoriteten av eleverna kan beskriva både var potatis växer och var ägg och mjölk kommer 

ifrån. Eleverna kan beskriva var ägg, mjölk och potatis kommer ifrån men de har inte gett någon 

utvecklad förklaring till hur potatis kan växa, hur ägget blir till eller hur kor kan producera 

mjölk. Utifrån Blooms taxonomi ligger kvalitéen på elevernas förståelse på den första nivån, 

att minnas. I enstaka intervjuer skymtar en utvecklad förståelse för matens ursprung men de 

allra flesta visar endast att de kan repetera faktakunskaper. Detta behöver dock inte innebära att 

eleverna inte ligger på en högre nivå utan bara att denna studie endast kan visa att eleverna kan 

repetera faktakunskaper.  

Av 18 elever som svarat på frågan om var mjölk kommer ifrån har 17 elever beskrivit att 

mjölken kommer från kor. I enkäten har eleverna bland annat skrivit att ”Kor äter gräs och gör 

mjölk” samt ”Mjölk kommer från kor”. Eleverna fick även frågan om var ägg kommer ifrån 

och även där har 17 av 18 elever svarat att ägg kommer från höns. Eleverna har bland annat 

skrivit att ”Äggen kommer från hönan” och ”Ägg kommer från höns”. Nedan visas ett utdrag 

från en intervju där eleven fått svara på var mjölk kommer ifrån.  

 

Jag: Mjölken kommer från kor har du skrivit, hur vet du det?  

Elev: Men man mjölkar ju korna och då kommer mjölken. 

Jag: Hur vet du att man mjölkar kor då? 

Elev: Det är som den där maggrejen. 

Jag: Aa men hur vet du att man gör det?  

Elev: Jaha du vet den här reklamen från typ Norrlands mjölk. Då var det så att de 

mjölkade korna.  
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Jag: Okej så du såg det på reklamen?  

Elev: Ja men som jag tror att jag visste det när jag var typ fem.  

 

Även i intervjun nedan visar eleven en förståelse för var maten kommer ifrån. Eleven har fått 

svara på frågan ”Var kommer ägg ifrån?”   

 

Jag: Äggen kommer från hönor har du skrivit. Hur vet du det då?  

Elev: Det är sånt man vet bara samma som att mjölk kommer från kor. 

Jag: Okej man bara vet det. Har du sett höns på riktigt någon gång?  

Elev: Ja.  

Jag: Har du sett om de har haft några ägg där?  

Elev: Ja.  

 

Eleverna har även god kunskap om var potatis växer. På frågan om var potatis växer har 18 av 

18 elever svarat att ”De växer i jorden” eller ”De växer i potatislandet”. Nedan visas ett utdrag 

från en intervju med en elev som beskriver var potatis växer och hur eleven vet detta.  

 

Jag: Nästa är var kommer potatis ifrån?  

Elev: Potatis kommer från potatislandet, det vet jag för min mormor odlar det i stugan. 

 

Eleverna visar att de har en minneskunskap om var maten kommer ifrån. Att ägget kommer 

från hönan, mjölken från kon och att potatis växer i jorden. De ger däremot inte uttryck för 

någon djupare förståelse av hur maten utvecklas från potatisgrodden till att det blir ny potatis 

eller mjölkens hela kedja. En elev beskrev att mjölken kommer från ”den där maggrejen” på 

kon, vilket visar att eleven har viss förståelse men inte kan formulera sig eller beskriva fullt ut. 

Eleverna förstår vissa separata delar i var maten kommer ifrån men har diffusa kunskaper i hur 

allt hänger ihop. Några elever har dock börjat förstå att det finns en kedja som behöver fungera 

för att producera mat. I exemplet nedan visar eleven att hen tagit sig till nästa steg i Blooms 

taxonomi, att förstå. Eleven har en förståelse för kretslopp där kobajs kan användas som gödsel 

för att bland annat få potatis att växa. 

 

Elev: Mm vad heter det nu igen att det är bra med kobajs för att man kan göra jord och 

då kan man göra så att det växer grejer. 

Jag: Mm. 
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Elev: Till exempel som potatis och blommor.  

 

6.2 Vilka uppfattningar har barn om livsmedelskedjan och dess påverkan 

på miljön?  

Utifrån analys av det insamlade datamaterialet har jag kunnat urskilja några olika aspekter som 

ingår i elevernas uppfattningar om livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Aspekterna 

kan beskrivas som fem olika kategorier. Dessa är inte alltid distinkt åtskilda från varandra utan 

kan även överlappa varandra. Aspekterna beskrivs i dessa kategorier: miljöpåverkan genom 

transport, miljöpåverkan i jordbruket, kretslopp, etik samt hälsa. Förutom att aspekterna ibland 

överlappar varandra så relateras de ofta till varandra och eleverna ger uttryck för att de förstår 

att de olika delarna har med varandra att göra och att de är delar av fenomenet livsmedelskedjan 

och dess påverkan på miljön. Resultatet speglar inte enskilda individers uppfattningar utan är 

en sammanställning av de uppfattningar som framkommit på kollektiv nivå. Det så kallade 

utfallsrummet.  

 

6.2.1 Miljöpåverkan genom transport 

Det är tydligt att eleverna ser ett samband mellan mat, klimat och miljö. Detta kommer till 

uttryck på olika sätt. De flesta av elevernas uppfattningar om livsmedelskedjans påverkan på 

miljön innefattar en förståelse för att frakten av livsmedlen påverkar miljön genom utsläpp av 

växthusgaser.  

Nedan ger jag exempel från intervjuer med elever som beskriver att transporter av varor 

påverkar klimatet negativt genom utsläpp av gaser. Eleverna har fått svara på frågan: ”Vad 

påverkar klimatet mest, bananer från Brasilien eller ett äpple från Sverige”  

 

Jag: Här har du valt banan, varför har du gjort det?  

Elev: För att bananerna är från Brasilien typ jag vet inte vad man ska säga men de reser 

ju typ hit och då släpps det ut avgaser. 

 

Även i intervjun nedan går det att urskilja en uppfattning om att transporter släpper ut avgaser  

som har en negativ påverkan på klimatet. Eleven förstår även att äpplet från Sverige behöver 

transporteras men eftersom den inte behöver åka lika långt påverkar den inte klimatet lika 

mycket. 

  

Jag: Ska vi kolla på nästa då, här valde du att banan från Brasilien påverkar klimatet mest. 

Hur tänkte du då?  
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Elev: Man måste ju då ta bananerna till Sverige och då förstör man miljön.  

Jag: Mm, varför förstör man miljön då?  

Elev: Då måste man typ åka båt eller flyga. 

Jag: Aa och det är inte bra för miljön då? Varför är inte det bra för miljön?   

Elev: För det släpper ut avgaser. 

Jag: Aa, det släpper ut gaser som påverkar växthuseffekten. Ett äpple från Sverige då, 

behöver de resa?  

Elev: Nej. Eller jo men inte lika långt.  

 

I intervjun nedan har eleven fått svara på fråga: ”Vilken mjölk är mest klimatsmart att välja för 

dig som bor i Norrbotten, mjölk från Skåne eller mjölk från Norrland”. Elevens svar indikerar 

på en förståelse av att frakten av mjölk påverkar klimatet negativt genom utsläpp av gaser.  

 

Elev: Vilken mjölk är mest klimatsmart att välja för dig som bor i Norrbotten. Mjölk från 

Skåne eller mjölk från Norrland? Norrland är mycket närmare hmm för att mjölken från 

Skåne för att Skåne är långt söder och vi är långt norrut. 

Jag: Mm. Vi bor ju i Norrland, i Norrbotten men varför är det sämre då att välja mjölken 

från Skåne? 

Elev: För den måste åka mycket.  

Jag: Den måste åka långt.  

Elev: Aa. 

Jag: Och varför är det dåligt då? 

Elev: För det släpper ut avgaser. 

 

Matsvinn är också något som eleverna tar upp som en negativ påverkan på miljön ur 

transportsynvinkel. Mat som slängs fast den kan ätas, leder till att mer mat måste produceras 

för att sedan transporteras. Nedan visas ett utdrag ur en intervju med en elev som beskriver 

varför det är dåligt att kasta en banan som skulle gå att äta.  

 

Jag: Kan man äta bananen då?  

Elev: Ja det kan man för den är alldeles brunprickig men det gör inget för att den är bara 

lite mosig. För om man håller på och slänger en hel banan som är brun så förstör det 

klimatet. Man har inte oändligt med bananer. 

Jag: Mm.  

Elev: Och tänk de som älskar bananer, när de är slut vad gör man då? 
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Jag: Aa och vi pratade ju tidigare om att bananer behöver ta sig ända från Brasilien och 

om. 

Elev: Oftast.  

Jag: Ja oftast men det odlas inte i Sverige så de behöver ta sig ganska långt. 

Elev: Ja så om den är lite brun och om man slänger den måste det produceras ännu mer 

från Brasilien och åka.  

Jag: Mm precis. Så därför ska man inte slänga bara för att den ser ut så här. 

Elev: För den kan vara bra inuti. 

Jag: Precis man kan öppna och kolla. Men om den är ännu brunare då och man känner 

att man inte vill äta den, kan man göra något annat med den då?  

Elev: Banansmoothie. 

Jag: Ja det kan man göra eller banankaka. Så man kan använda den till mat och baka. Hur 

har du lärt dig det här då? 

Elev: För när jag äter bananer så är de lite mosiga. Inte varje gång men ibland. 

Jag: Så du har testat att äta en sån banan. 

Elev: Ja.  

 

6.2.2 Miljöpåverkan i jordbruket  

Jordbruket bidrar till miljöpåverkan på olika sätt. En aspekt som eleverna visar en förståelse för 

är att bekämpningsmedel som används för att hålla insekter borta från odlingar har en negativ 

påverkan på miljön. I enkäten beskrev en elev bland annat att bananer från Brasilien påverkar 

klimatet mer än ett äpple från Sverige eftersom bananer har sprayats med något. Eleven skriver 

så här: ”Banan, jag vet inte men det känns som om den sprayats med något.”  

Nedan visas ett utdrag ur en intervju med en elev som beskriver varför bin är viktiga och att 

bekämpningsmedel som används för att hålla insekter borta är ett hot mot bins överlevnad. 

Eleven har fått svara på frågan ”Hur hänger det ihop? Ett bi, ett äppelträd, äpplen och 

människor”.  

 

Jag: Bin, hur hänger det ihop? 

Elev: För att bin har ju typ pollen och då tar de ju från äppelträdets blommor och då blir 

det ju som typ äpplen. Det är svårt att förklara. 

Jag: Är det svårt? Men det stämmer att den tar pollen från blommorna. Den tar från en 

blomma till en annan blomma. Genom att den gör så så kan det börja växa äpplen.  

Elev: Ja och då äter människorna det.  

Jag: Ja precis. Du har också skrivit att de samlar nektar. Vad kan göras av det? 
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Elev: Honung.  

Jag: Ja precis och det kan vi ju också äta.  

Elev: Aa. Bin är ju jätteviktiga.  

Jag: Ja, vad händer om de försvinner då?  

Elev: Då blir det typ äppelträden kommer ju fortfarande vara där men det blir inga äpplen 

och mindre mat för människorna.  

Jag: Mm.  

Elev: Men vi kommer överleva men vi får inte frukt.  

Jag: Ja precis det är ju inte bara äpplen.  

Elev: Aa apelsin, banan.  

Jag: Ja så därför är det jätteviktigt med bin och det finns inte jättemånga bin kvar. 

Elev: Aa för att de som är bönder de sätter ju något slags medel på sina ja växter och då 

dör bina och andra insekter.  

 

6.2.3 Kretslopp  

En del av elevernas uppfattningar om livsmedelskedjan handlar om kretslopp. De beskriver 

bland annat att djur behövs i naturen för att hålla landskapen öppna, att vi behöver bin för 

ekosystemtjänster och att vi genom kobajs kan få växter att växa bättre.  

I intervjun ovan resonerar eleven om bin och deras plats i kretsloppet. Eleven kan resonera 

utifrån både sina faktakunskaper och se sambandet mellan biet och möjligheten till att få äpplen 

att växa på träden. Eleven beskrivet att ”För att bin har ju typ pollen och då tar de ju från 

äppelträdets blommor och då blir det ju som typ äpplen.”. Eleven visar även en förståelse för 

vad bin gör för oss människor. När eleven får frågan vad som händer om bin försvinner svarar 

eleven att ”Då blir det typ äppelträden kommer ju fortfarande vara där men det blir inga äpplen 

och mindre mat för människorna.”. Även om eleven inte helt kan beskriva alla delar visar eleven 

att hen inte bara har faktakunskaper utan även en förståelse. Nedan visas ett exempel från en 

intervju med en elev som fått svara på frågan ”Vad påverkar klimatet mest, köttbullar eller 

broccoli?” Elevens svar visar en förståelse för att djur behövs i naturen för att hålla landskapen 

öppna.  

 

Jag: På den första frågan har du svarat köttbullar. Varför valde du köttbullar? 

Elev: För att djur behövs i miljön och köttbullar är gjorda av kött från djur.  

Jag: Mm varför behövs djur i miljön då? 

Elev: Öh för att öhm typ vissa djur äter ju gräset så det blir som en typ annars så kommer 

ju gräset bli jättehögt.  
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Jag: Mm djuren hjälper till att hålla landskapen öppna när de är ute i hagar och betar.  

Elev: Ja. 

 

I intervjun nedan har eleven fått frågan: ”Är det bra eller dåligt med kobajs?”. Elevens svar 

visar en förståelse för kretslopp, där kobajs kan användas för att få växter att växa. 

 

Jag: Här på frågan om kobajs, vad har du svarat?  

Elev: Mm vad heter det nu igen att det är bra med kobajs för att man kan göra jord och 

då kan man göra så att det växer grejer. 

Jag: Mm. 

Elev: Till exempel som potatis och blommor.  

Jag: Precis. 

Elev: Och morötter så det är ju bra. 

 

6.2.4 Etik   

Att ha ett etiskt förhållningssätt innebär att kunna reflektera över vad som är rätt och vad som 

är fel. Att kunna diskutera om etik när det gäller livsmedel innebär att kunna se hur maten vi 

äter påverkar klimatet, miljön, människan och djuren på olika sätt. Resultatet av min analys 

visar att eleverna ibland har en etisk aspekt i sina uppfattningar om livsmedelskedjan. Eleverna 

beskriver att genom att välja att äta köttbullar istället för broccoli måste vi döda djur. En elev 

uttrycker sig så här: ”Köttbullar är sämst för klimatet för att man dödar djur för att få köttet.”. 

En annan elev beskriver också att köttbullar är sämre för klimatet än broccoli eftersom 

”Köttbullar för det är kött i den och då måste man skjuta djur. Grönsaker plockar man.”. Nedan 

visas ett utdrag från en intervju där eleven fått frågan ”Vad påverkar klimatet mest, köttbullar 

eller broccoli?”. Elevens svar på frågan visar på en etisk aspekt av elevens uppfattningar. 

Eleverna har en förståelse för att genom att äta kött måste man döda djur och resonerar därför 

sig fram till att det är sämre att välja köttbullar än broccoli. 

 

Jag: Så, här på första frågan så har du svarat köttbullar påverkar klimatet mest. Varför 

har du valt köttbullarna? 

Elev: Mm för att mm för att få köttbullar måste man plåga kor och vi har inte jättemycket 

kor och då blir det inte så bra. 
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6.2.5 Hälsa  

Vid några enstaka tillfällen kunde jag även skymta en hälsoaspekt i elevers uppfattningar om 

livsmedelskedjan. Eleverna beskrev bland annat att ”Det är nyttigare med ett äpple från 

Sverige.” och att ”Broccoli är bra för klimatet, det är nyttigt. Köttbullar inte så bra.” Denna 

aspekt framkommer dock endast i enkätsvaren. Ingen elev tog upp hälsa i intervjuerna. 

Hälsoaspekten av elevers uppfattningar kan därför ses som svag.  

 

6.3 Hur har barnen tillägnat sig den kunskapen som de har?  

Resultatet av analysen har visat att eleverna har tillägnat sig sin kunskap och sina uppfattningar 

på fyra olika sätt. En del elever beskriver att en källa till deras kunskap är skolan, en annan källa 

till kunskap är hemmet, en tredje källa är media och till sist beskriver många elever att de lärt 

sig genom personlig erfarenhet. Många av eleverna beskriver att de tillägnat sig sina 

uppfattningar genom en kombination av dessa källor.  

 

6.3.1 Skolan som en källa till kunskap 

Vid analys av datamaterialet visar det sig att skolan beskrivs av flest elever som en källa till 

deras kunskap. Av 19 elever som svarat på frågan om var deras kunskaper kommer ifrån har 13 

elever nämnt skolan. Majoriteten av eleverna har därmed beskrivit skolan som en källa till 

kunskap. De gånger som skolan har nämnts har varit vid uppfattningar om den påverkan 

transporten av mat har på miljön samt vid förståelse av kretslopp, såsom varför bin behövs i 

naturen. Skolan har däremot inte nämnts en enda gång när eleverna beskrivit var deras 

uppfattningar om matens ursprung kommer ifrån.  

Nedan visas ett exempel från en del av en intervju där skolan beskrivs som en källa till elevens 

förståelse för att utsläpp från transporter påverkar miljön.  

 

Jag: På fråga 2 har du valt banan från Brasilien. Vad tänkte du då?  

Elev: För att bananer från Brasilien åker flygplan hit och det släpper ut avgas.  

Jag: Aa. Äpple från Sverige då? Behöver den transporteras?  

Elev: Den behöver bara åka bil det släpper inte ut lika mycket för klimatet.  

Jag: Precis, flygplan släpper ut mer gaser än vad bil eller lastbil gör. Hur vet du det här 

då?  

Elev: För vi har pratat om det i skolan. Att flygplan släpper ut avgas. 
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Elever beskriver även att uppfattningar om kretslopp kommer från att de pratat om det i skolan. 

I intervjun nedan berättar eleven att skolan är en källa till kunskap när det kommer till dennes 

uppfattningar om bins egenskaper och varför de är viktiga.  

 

Jag: Mhm. Vad händer om bin försvinner? 

Elev: Det blir inga äppelträd eller äppelträden kan inte gro och då blir det inga äpplen 

och då får inte vi några äpplen. 

Jag: Nej precis och det är inte bara äppelträden som bina pollinerar.  

Elev: Mm så vi får aldrig frukt mer.  

Jag: Vad gör de mer då?  

Elev: Bina släpper ut pollen när de flyger iväg som oftast hamnar på benen. 

Jag: Mm men har du sett Nalle Puh eller Bamse, vad äter de mycket?  

Elev: Honung. 

Jag: Och var kommer den ifrån?  

Elev: Bikupor.  

Jag: Aa från bin så om de försvinner så kan vi inte få honung heller så bin är bra, de 

behöver vi. Hur har du lärt dig det här då? 

Elev: För att jag har lärt mig det i skolan och hemma. 

Jag: Okej har ni pratat om det i skolan? 

Elev: Aa och om lite annat som om vårens växter och våren djur. 

 

6.3.2 Hemmet som en källa till kunskap 

Efter skolan nämns hemmet som en källa till kunskap av flest elever. 8 av 19 elever säger att 

deras kunskaper kommer från hemmet. De flesta av dessa har beskrivit en kombination av källor 

såsom hemmet, skolan och personlig erfarenhet. Hemmet har beskrivits som en källa till 

kunskap vid frågor om matsvinn och frågor om var maten kommer ifrån.  

Nedan visas delar av en intervju med en elev där hemmet beskrivs som en källa till elevens 

uppfattningar om matsvinn. Eleven har fått frågan om man kan äta bruna bananer. 

 

Elev: Mm, på skidträningen då har vi alltid en massa bananer och då blev de en massa 

som blev bruna och då fick man ta hem om man ville och då gjorde pappa det och gjorde 

bananglass av det.  

Jag: Mhm, det var ju bra då kunde ni använda dem ändå till något gott.  
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Även vid uppfattningar om var maten kommer ifrån nämner eleverna hemmet som en källa.  I 

intervjun nedan beskriver eleven att dess förståelse för att potatis och tomat kan odlas i Sverige 

kommer från hemmet.  

 

Elev: För att min mormor odlar i stugan potatis 

Jag: Okej så det har du sett?  

Elev: Aa och hon odlar tomater också. 

Jag: Okej hur odlar hon det då? 

Elev: I en stor kruka. 

 

Även när eleverna visar en etisk aspekt i sina uppfattningar om livsmedelskedjan och dess 

påverkan på miljön beskrivs hemmet som en källa till kunskap. Nedan visas en intervju där 

eleven fått svara på frågan ”Vad påverkar klimatet mest, köttbullar eller broccoli?”. Elevens 

svar visar att dennes uppfattningar kommer från hemmet.  

 

Jag: Så, här på första frågan så har du svarat köttbullar påverkar klimatet mest. Varför 

har du valt köttbullarna? 

Elev: Mm för att mm för att få köttbullar måste man plåga kor och vi har inte jättemycket 

kor och då blir det inte så bra.  

Jag: Mhm. Man behöver kött till köttbullarna. Och i broccoli finns det inget kött så då 

behöver vi inte slakta något djur för att få broccoli. Hur har du lärt dig det då? 

Elev: Min mamma har sagt det.  

Jag: Din mamma har sagt det. Har ni pratat något om det i skolan?  

Elev: Nej inte så mycket 

 

6.3.3 Media som en källa till kunskap  

Media såsom tv-program, reklam och film nämns som en källa till kunskap av tre elever vid 

enkäten men desto oftare i intervjuerna. Media nämns oftast när eleverna pratar om transportens 

påverkan på miljön samt vid kunskaper om matens ursprung. 

Här nedan visas exempel från delar av intervjuer med elever som nämner media som en källa 

till kunskap. I den första intervjun visar eleven att media är en källa till kunskap om var maten 

kommer ifrån.     
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Jag: Mjölken kommer från kor har du skrivit, hur vet du det?  

Elev: Men man mjölkar ju korna och då kommer mjölken. 

Jag: Hur vet du att man mjölkar kor då? 

Elev: Det är som den där maggrejen. 

Jag: Aa men hur vet du att man gör det?  

Elev: Jaha du vet den här reklamen från typ Norrlands mjölk. Då var det så att de 

mjölkade korna.  

 

I den nedanstående intervjun beskriver eleven att dess uppfattning om transportens påverkan på 

klimatet kommer ifrån media.  

 

Jag: Aa tror du att det är bra då att den behöver fraktas hit med lastbil?  

Elev: Nej. 

Jag: Varför är inte det bra?  

Elev: För att bilar släpper ut gaser.  

Jag: Aa de släpper också ut gaser. Hur har du lärt dig det här då? Det här med transporten?  

Elev: Greta Thunberg och från Mello typ det där första deltävlingen när de typ mötte 

några klimattjejer och de bara vi åker flygplan och hon bara nej, helikopter, nej, bil då, 

nej. Äh då får vi gå och då sprang de dit.  

Jag: Jaha. Så du har lärt dig på tv?  

Elev: Ja tv. 

 

6.3.4 Personliga erfarenheter som en källa till kunskap  

Personlig erfarenhet nämns som en källa till kunskap både när eleverna beskriver sina 

kunskaper om var maten kommer ifrån men även vid förståelse för kretslopp och matsvinn. 

Eleverna beskriver bland annat att de vet att potatis och tomat går att odla i Sverige eftersom 

eleven själv varit med och odlat det. Eleven skriver så här: ”Potatis och tomater. För att vi har 

odlat det hemma.” och en annan elev svarade ”Potatis odlar vi, tomat odlar fammo.”. Med dessa 

svar visar eleverna att de själva varit med och odlat potatis och tomater och därför vet att dessa 

går att odla i Sverige. Eleverna beskriver även att uppfattningar om kretslopp såsom att kobajs 

kan användas för att få växter att växa bättre, kommer från att eleverna själva varit med och 

planterat.  

I intervjun nedan beskriver eleven att hen vet att kobajs kan användas som gödsel eftersom 

eleven själv använt det för att plantera.  
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Jag: Är kobajs bra?  

Elev: Ja det är bra för blommorna, som gödsel.  

Jag: Precis det kan användas som gödsel för det innehåller näring.  

Elev: Ja. 

Jag: Så att blommorna kan växa ännu bättre. Hur har du lärt dig att det kan bli gödsel av 

kobajs?  

Elev: Öh våra grannar brukar, eller våra grannar gillar växter jättemycket och vi har som 

en liten som ett litet ställe bakom vårat hus där det är skog bakom.  

Jag: Okej du har sett att dina grannar använder gödsel när de planterar?  

Elev: Ja och det gör vi ju också på sommaren. 

Jag: Okej har du också varit med då och planterat?  

Elev: Ja det har jag. 

 

Även på frågor om matsvinn såsom bäst före-märkning och om man måste kasta bananen för 

att den är lite brun beskriver eleverna sina uppfattningar utifrån personliga erfarenheter. I 

nedanstående intervju beskriver eleven att hen vet att bäst före-datumet inte innebär att maten 

måste kastas eller är dålig det datumet utan att den även kan vara bra efter. Eleven beskriver att 

hen vet detta genom att själv ha testat äta mat som passerat bäst före-datumet.  

 

Jag: Vad betyder bäst före datumet? Du har kryssat i den sista att det kan vara bra efteråt 

också.  

Elev: Jag tror jag typ har testat det själv.  

 

Även i nedanstående intervju beskriver en elev att hen vet att man kan äta bruna bananer 

eftersom eleven själv ätit sådana bananer.  

 

Jag: Den här bananen då, kan man äta den bananen? 

Elev: Ja. 

Jag: Man kan äta den? 

Elev: Mm. 

Jag: Hur vet du det då?  

Elev: För att jag har ätit såna bananer. 
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6.4 Sammanfattning  

Resultatet av studien har visat att eleverna har en god kännedom om var maten kommer ifrån. 

Utifrån Blooms taxonomi låg elevernas kunskapsnivån till största del på den första 

kunskapsnivån, benämnandekunskap men till viss del även på nästa nivå, att förstå. Resultatet 

har visat olika aspekter som ingår i elevernas uppfattningar om livsmedelskedjan och dess 

påverkan på miljön. Aspekterna kan beskrivas som fem olika kategorier miljöpåverkan genom 

transport, miljöpåverkan i jordbruket, kretslopp, etik samt hälsa. Dessa kategorier är inte alltid 

distinkt åtskilda från varandra utan kan även överlappa och relateras till varandra. Eleverna ger 

uttryck för att de förstår att de olika delarna har med varandra att göra och att de är delar av 

fenomenet livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Dessa aspekter är inte enskilda 

individers uppfattningar utan en sammanställning av de uppfattningar som framkommit på 

kollektiv nivå. Resultatet visade även att eleverna har tillägnat sig sin kunskap och sina 

uppfattningar om livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan på fyra olika sätt. Via skolan, 

hemmet, media och genom personlig erfarenhet. Eleverna beskriver ofta att de tillägnat sig sina 

uppfattningar genom en kombination av dessa källor. 
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7. Diskussion  

 

Under denna rubrik kommer jag diskutera de metoder som använts för att genomföra studien 

samt resultatet som framkommit. Diskussionen kommer kopplas till tidigare forskning och 

annan litteratur som beskrivits i bakgrunden.  

 

7.1 Metoddiskussion   

Vid all forskning eftersträvas en hög validitet och en hög reliabilitet. Med validitet menas att 

studien mäter det som är relevant i sammanhanget och det som varit avsett att studera. 

Reliabilitet innebär att mätningen skett på ett tillförlitligt sätt. En hög reliabilitet betyder att 

studien skulle uppnå samma resultat om den genomfördes igen (Backman m.fl., 2012). I 

följande avsnitt kommer jag diskutera validiteten och reliabiliteten i studien samt de metoder 

jag använt mig av.  

 

7.1.1 Urval av deltagare 

För att få en så stor spridning på elevernas uppfattningar som möjligt valde jag att genomföra 

studien på två skilda skolor. Genom att göra på detta sätt ökar tillförlitligheten i 

undersökningen. Om undersökningen endast genomförts på en skola med elever med samma 

socioekonomiska bakgrund skulle det inte ge en lika rättvis bild av elevers uppfattningar och 

kunskaper. På grund av den rådande situationen i världen med spridningen av Covid-19 fick 

jag dock inte genomföra mina intervjuer som planerat på skolan på landsbygden. Datamaterialet 

från den skolan bestod därför endast av enkätsvar. Om intervjuerna kunnat genomföras på båda 

skolor kanske resultatet skulle sett annorlunda ut men på grund av den rådande situationen fick 

jag inte möjlighet att ta reda på det. Istället för att genomföra fyra intervjuer på vardera skola, 

intervjuades istället sju elever på skolan i stadsmiljö. Efter dessa sju intervjuer bedömde jag att 

jag uppnått teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad innebär att ny data inte längre tillför något nytt 

utan endast bekräftar analysen (Denscombe, 2018). Jag ansåg därför att fler intervjuer inte 

behövde genomföras eftersom dessa med stor sannolikhet endast skulle bekräfta det jag redan 

fått fram.  

Urvalet av elever till intervjuerna skedde utifrån deras svar på enkäterna. För att få en spridning 

på elevernas uppfattningar valde jag ut elever med svar som skilde sig från varandra. Jag 

eftersökte därmed en maximal variation av uppfattningar. Genom att jag gjorde på detta sätt 

kunde jag få fram fler aspekter av uppfattningar inom fenomenet livsmedelskedjan och dess 

miljöpåverkan än om jag intervjuat elever med liknande svar.  
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7.1.2 Val av datainsamlingsmetod  

Jag valde att använda mig av två metoder för att få fram mitt resultat. Att använda flera metoder 

för att undersöka samma sak kallas för triangulering. Validiteten i forskning handlar om att 

säkerställa att studien mäter det som är avsett att mäta (Backman m.fl., 2012). Genom att jag 

använt mig av flera metoder för att få fram ett resultat ökar validiteten eftersom det då är mer 

troligt mätningen blir mer exakt.   

Genom att eleverna först fick svara på enkäten och sedan intervjuades kunde eleverna utveckla 

sina svar. Många av svaren jag fick från enkäterna var kortfattade och många svarade ”Jag vet 

inte”. När jag sedan intervjuade dessa elever beskrev de att de svarat så för att de haft svårt att 

formulera sina tankar i skrift. Intervjuerna bidrog därför till att de elever som haft svårt att svara 

i skrift fick möjlighet att beskriva och utveckla sina tankar muntligt. Det var däremot bra att ha 

enkäterna som en grund till intervjuerna eftersom eleverna var ordentligt förberedda på vad 

intervjuerna skulle handla om. Jag upplevde att detta skapade en trygghet hos eleverna men 

även att det bidrog till att eleverna utvecklade sina tankar och förklaringar samt kom in på andra 

delar som de inte tänkt på tidigare. Jag har valt att inte redovisa alla svar på de frågor jag ställt 

eleverna. Detta eftersom jag i efterhand såg att dessa inte gav svar till mina forskningsfrågor. 

Jag valde därför att endast redovisa de svar som svarat mot mina frågeställningar.   

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev. Jag valde att göra så för att elevernas svar inte 

skulle påverkas av varandra. Detta bidrog till en ökad reliabilitet eftersom eleverna svarade 

utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar. Om eleverna påverkas av andra kan svaren 

vara missvisande eftersom de egentligen inte utgått ifrån sig själv. Det finns dock en risk att jag 

som intervjuat omedvetet kan ha påverkat eleverna både genom kroppsspråk, tonfall eller 

genom de ordval jag använt mig av. En hög reliabilitet betyder att studien skulle uppnå samma 

resultat om den genomfördes igen. För att uppnå en hög reliabilitet har jag beskrivit hur jag 

genomfört studien så tydligt som möjligt. I metodavsnittet har jag beskrivit vilka metoder jag 

använt mig av och hur urvalet av deltagare skett. Jag har även presenterat vilka frågor eleverna 

har fått svara på i både enkäterna och intervjuerna. Detta går att läsa i bilaga 1 och bilaga 2. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade och frågorna varierade utifrån elevernas svar 

skulle det dock vara möjligt att resultatet skulle bli annorlunda om studien genomfördes igen. 

Resultatet av studien påverkas av den sociala kontext som studien genomförts i och det är inte 

möjligt att återskapa precis samma sociala kontext. 

 

7.1.3 Fenomenografiska analysmodellen 

Jag har använt mig av den fenomenografiska analysmodellen för att få svar på mina 

forskningsfrågor. En fenomenografiska analys förutsätter ett tydligt och avgränsat fenomen att 

studera. Det fenomen jag har studerat är livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan, vilket är ett 

stort område som innefattar många delar. Att jag valt ett stort område har varit en svårighet för 

mig i mitt arbete eftersom det har varit svårt att få fram elevers uppfattningar om alla delar av 

fenomenet. Trots denna svårighet har jag fått fram uppfattningar om delar av fenomenet och 

jag har fått svar på mina forskningsfrågor.  
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7.2 Resultatdiskussion  

I föregående avsnitt diskuterade jag de metoder jag använt mig av för att få svar på mina 

forskningsfrågor. I följande avsnitt kommer det resultat som framkommit att diskuteras.  

 

7.2.1 Kännedom om matens ursprung 

Studien visar att barn har god kunskap om var maten kommer ifrån trots sin unga ålder. Bland 

annat visste 17 av 18 elever var mjölken kommer ifrån och 18 av 18 elever visste var potatis 

växer. Arla (u.å.) beskriver däremot att deras undersökning visat att fler än hälften av barnen 

som deltog i undersökningen inte visste var mjölk kommer ifrån. Vad denna skillnad beror på 

är svårt att veta säkert. Eleverna som deltog i min undersökning är bosatta både i en mindre ort 

på landsbygden och i en mellanstor stad i norra Sverige. Arla (u.å.) beskriver att eleverna i deras 

studie är bosatta i svenska storstäder. Kanske kan skillnaderna i elevernas kunskaper bero på 

närheten till naturen och därmed möjlighet till en autentisk inlärningsmiljö. Smeds (2017) 

studie visade att barn som gick skola i stadsmiljö hade irrationella föreställningar om vad 

lantbruksgårdar och jordbruk är för något eftersom de saknat personlig upplevelse. Autentiska 

inlärningsmiljöer bidrar till en ökad förståelse av lärandeobjektet (Smeds, Jeronen & Kurppa, 

2015; Smeds, 2017). Många elever i denna studie har beskrivit personlig erfarenhet som en 

källa till kunskap om matens ursprung. Huruvida autentiska inlärningsmiljöer är anledningen 

till skillnaden mellan resultatet från Arlas (u.å.) studie respektive denna studie är dock inget 

som kan sägas med säkerhet. Det kan även vara så att Arla har ett eget intresse av att säga att 

barn har lite kunskaper om matens ursprung. I samma pressmeddelande som Arla beskriver 

resultatet av sin studie skriver de även att Arlabönder öppnar upp sina bondgårdar för besök för 

att elever ska ha möjlighet att lära sig mer om matens ursprung. Detta kan även vara en 

möjlighet för Arla att göra reklam för sina produkter.  

Kvalitéen på elevernas förståelse varierade mellan den första och den andra nivån i Blooms 

taxonomi. En del elever visade en ökad förståelse för matens ursprung exempelvis när de 

beskrev att gödsel kan användas för att få potatis att växa. Majoriteten av eleverna låg dock på 

den lägsta nivån, att minnas. Huruvida eleverna inte besitter en djupare kunskap eller om det 

enbart är något som studien inte kunnat visa är svårt att veta. Många elever beskrev dock att  de 

själva varit med och bland annat odlat potatis och det kan därför antas att eleverna till viss del 

också har en förståelse samt tillämpandekunskaper. Detta är dock inget som jag med säkerhet 

kan säga.  

 

7.2.2 Uppfattningar om livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan 

Resultatet av studien visade några olika aspekter som ingår i elevernas uppfattningar om 

livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Dessa aspekter har delats in i fem kategorier, 

miljöpåverkan genom transport, miljöpåverkan i jordbruket, kretslopp, etik och hälsa. Syftet 

med undervisningen i biologi är att eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska 
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och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet  (Skolverket, 

2019). Detta kan exempelvis handla om att välja mat i livsmedelsaffären utifrån hälsomässiga 

skäl, utifrån påverkan på miljön eller utifrån etiska konflikter såsom om man ska äta kött eller 

inte (Skolverket. 2017). Resultatet av studien visar att eleverna på en kollektiv nivå har en 

förståelse för alla dessa aspekter. Hur komplex den förståelsen är varierar dock inom och mellan 

de olika aspekterna.  

Vilka kritiska aspekter som finns för fenomenet livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan är 

svårt att få syn på utifrån denna studie. Kritiska aspekterna av ett fenomen är det som eleverna 

kan ha svårt att förstå (Lo, 2014). Att eleverna inte gett uttryck för alla delar av 

livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan behöver inte innebära att dessa är de kritiska 

aspekterna av fenomenet. Eftersom jag valt ett sådant stort område att studera är det svårt att få 

med alla delar. Att eleverna inte uttryckt vissa delar kan därför innebära att de bara inte fått en 

möjlighet att göra det. Variationsteorin innebär dock inte att endast tydliggöra de kritiska 

aspekterna utan att skapa variationsmönster för att utveckla en djupare förståelse för 

lärandeobjektet. Vad undervisningen skulle kunna uppmärksamma för att skapa variation och 

därmed en djupare förståelse kommer diskuteras närmare under respektive aspekt.  

 

Transportens miljöpåverkan   

Studie visar att den uppfattning flest elever har gällande livsmedelskedjans påverkan på miljön 

handlar om transporter. Eleverna beskrev att transporter såsom flyg och båt släpper ut avgaser 

som är dåliga för miljön. Barton m.fl. (2005) studie visade att eleverna hade viss förståelse för 

att lastbilar släpper ut föroreningar men eleverna visade inget samband mellan den förståelsen 

och transporten av mat. Mitt resultat visade att eleverna har god förståelse för att transport av 

matvaror har en negativ påverkan på klimatet. Majoriteten av eleverna i studien kunde beskriva 

att bananer som måste transporteras från Brasilien påverkar klimatet mer än ett äpple som odlats 

i Sverige. Många beskrev även att äpplet också måste transporteras men inte lika långt och 

påverkar därför inte lika mycket.  

Studien gjord av Barton m.fl. genomfördes för relativt länge sedan, år 2005. Detta kan vara en 

anledning till skillnaden mellan resultaten av studierna. Idag 15 år senare har vi mer kunskaper 

om klimatförändringar och ämnet diskuteras flitigt i media, i skolan och i hela samhället. 

Elevers ökade kunskaper om att transport av mat påverkar klimatet negativt kan därför bero på 

de ökade kunskaperna i hela samhället. Om Barton m.fl. skulle genomfört samma studie idag 

kanske resultatet skulle se annorlunda ut. Det finns dock en rad andra orsaker som också kan 

påverka. Såsom vilka metoder som använts för att få fram resultatet och att undersökningarna 

genomförts i olika delar av världen. 

Denna studie har visat att eleverna har en förståelse för att avståndet som livsmedlen behöver 

transporteras har betydelse. Eleverna har även beskrivit att matsvinn påverkar klimatet eftersom 

onödigt matsvinn i sin tur leder till att mer mat måste produceras och sedan transporteras. 

Eleverna visar därmed att de kan se problematiken på flera olika sätt. För att ytterligare utveckla 

och fördjupa elevernas kunskaper behöver undervisningen visa på en variation inom aspekten. 
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Detta skulle kunna göras genom att även uppmärksamma att olika transportmedel släpper ut 

olika mycket avgaser. Eleverna får därmed möjlighet att få en djupare förståelse för transportens 

miljöpåverkan.  

 

Jordbrukets miljöpåverkan 

En aspekt som framkom i resultatet innefattar en förståelse för att bekämpningsmedel som 

används vid odlingar har en negativ påverkan på miljön. Eleverna förklarade att 

bekämpningsmedel som används vid odlingar bidrar till att bin och andra insekter dör. Eleverna 

visade dock ingen förståelse för att bekämpningsmedel även kan vara skadligt för människors 

hälsa och för växter och djur. Eleverna ger heller ingen förklaring till hur vi kan minska 

användandet av bekämpningsmedel. Exempelvis skulle ekologiska odlingar minska 

användning av kemiska bekämpningsmedel. Även en minskad köttkonsumtion skulle bidra till 

mindre användning av bekämpningsmedel eftersom mindre foder till djur behöver odlas (Röös, 

2012).  

Studien visar att eleverna känner till att bekämpningsmedel är skadligt för miljön. De visade 

dock inte någon förståelse för att det kan yttra sig på olika sätt eller resonerar över någon 

lösning. Detta skulle kunna vara något som undervisningen skulle kunna uppmärksamma. Även 

om det kanske inte är rimligt att förvänta sig att elever i årskurs F-3 ska kunna ha sådana 

komplexa kunskaper, kan undervisningen ändå uppmärksamma detta. Att låta eleverna resonera 

och ge förslag på hur man skulle kunna lösa olika miljöproblem är viktigt för att eleverna ska 

få en känsla av att kunna påverka och ha inflytande. Att inte lämna eleverna med endast en 

förståelse av vilka miljöproblem som finns, utan att även att skapa hopp och en känsla av att 

kunna påverka är viktigt för att kunskapen ska leda till handling (Ojala, 2013).  

Utöver att uppmärksamma den negativa påverkan på miljön som jordbruket bidrar till är det 

även viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla en förståelse för att jordbruk också är 

nödvändigt. Både för att jordbruket är viktig för vår livsmedelsförsörjning och för 

arbetstillfällen men också för att jordbrukslandskapet är en viktig livsmiljö för många växter 

och djur. Många av dessa bidrar även med viktiga ekosystemstjänster som vi är beroende av.  

 

Kretslopp 

En aspekt av elevernas uppfattningar om livsmedelskedjan handlar om kretslopp. De flesta av 

eleverna förklarade att kobajs är bra för att det kan användas vid plantering av nya växter. För 

att utveckla elevernas kunskaper och även lyfta komplexiteteten i arbetet för ett bättre klimat 

skulle undervisningen även kunna beröra att gödsel även bidrar till övergödning. 

Undervisningen skulle exempelvis kunna beröra att genom en minskad köttkonsumtion minskar 

även övergödningen då mindre mark behöver odlas för foder. Detta minskar även behovet av 

bekämpningsmedel och läckaget från åkermarken. Även försurningen minskar då mindre 

ammoniak läcker ut från djurstallar och gödsellager (Röös, 2012).  
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Elevers förståelse för kretslopp innefattade även en förståelse för att betande djur behövs i 

naturen för att hålla landskapen öppna. Varför det är viktigt med öppna landskap framkom dock 

inte i intervjuerna. Utan betesdjur växer marker igen med skog vilket bidrar till en minskad 

biologisk mångfald (se till exempel Röös, 2019; Jordbruksverket, 2018). Eleverna beskrev att 

bekämpningsmedel är en anledning till en minska biologisk mångfald eftersom det bidrar till 

att insekter dör. Genom att undervisningen tar upp vikten av betande djur kan eleverna även få 

syn på andra anledningar till en minskad biologisk mångfald och en slags lösning på vad som 

kan stoppa denna minskning.   

 

Etik  

Att välja livsmedel innebär en hel del etiska dilemman. De kan bland annat handla om hur 

maten produceras, hur djur hanteras, hur maten påverkar vår hälsa och hur matproduktionen 

påverkar klimatet och miljön. Det kan tillexempel innefatta ett resonemang över att den mat vi 

idag väljer att äta kommer att påverka kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov. Resultatet av denna studie visar att eleverna ibland uttrycker en etisk aspekt i sina 

uppfattningar av livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Eleverna ger ett etiskt 

resonemang när det beskriver att köttbullar är sämre än broccoli eftersom man måste döda djur 

för att få kött. Eleverna för därmed ett etiskt resonemang om huruvida vi bör äta kött eller inte. 

Undervisningen bör möjliggöra för elever att på olika sätt resonera över etiska dilemman och 

väga olika faktorer mot varandra. Det kan exempelvis vara ett dilemma som handlar om att äta 

apelsiner. Det kan vara bra för hälsan men eftersom de behöver transporteras från andra delar 

av världen, har de en negativt påverkan på klimatet. Undervisningen bör inte syfta till att leda 

eleverna till vad som är det ”rätta” utan låta eleverna själva göra etiska överväganden och 

diskutera för och nackdelar med de val man gör när man väljer livsmedel. UNESCO (2011) 

beskriver att utbildning för hållbar utveckling inte bara ska innehålla kunskaper och teorier 

relaterade till hållbar utveckling utan eleverna ska även utveckla kunskaper såsom att ställa 

kritiska frågor, tänka systematiskt samt argumentera för sina åsikter. Detta skulle kunna göras 

genom att använda sig av SNI, samhällsvetenskapliga frågor med naturvetenskapligt innehåll, 

i undervisningen. SNI kännetecknas av öppna och autentiska frågor om aktuella händelser 

(Skolverket, 2016). Genom att använda detta undervisningssätt skulle eleverna få möjlighet att 

samtala om etiska dilemman och föra en diskussion om för och nackdelar med olika val. På så 

sätt får de möjlighet att kritiskt granska olika perspektiv på hållbar utveckling.  

 

Hälsa 

Utifrån resultatet går det att urskilja att eleverna har viss uppfattning om att hälsoaspekten är 

en del av livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. Detta beskrivs dock väldigt vagt och 

kan därför ses som något som undervisningen skulle kunna ta fasta på och utveckla. Det är 

möjligt att anledningen till att denna aspekt inte framkom så tydligt, beror på hur frågorna som 

eleverna fick svara på ställdes. Eleverna kanske inte kände att det var ett relevant ämne att ta 

upp. Det kan även bero på att eleverna inte kan se en koppling mellan livsmedelskedjan och 
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dess påverkan på miljön och hälsa. Degermans (2016) studie visade att eleverna hade relativt 

goda kunskaper om klimatförändringarnas följder för djur och växter men svaga kunskaper om 

hur klimatförändringar påverkar människans hälsa. Degerman menar att detta tyder på att 

eleverna inte förstår hur människan är beroende av naturen. Varför eleverna inte nämnde hälsa 

vid så många tillfällen i min studie, kan jag utifrån denna studie inte veta med säkerhet. Däremot 

vet vi att lärande för hållbar utveckling bör inkludera att eleverna får möjlighet att kritiskt 

granska frågeställningar ur olika perspektiv (Världsnaturfonden, 2019b). Eftersom studien 

visade att hälsa var en vag aspekt av elevernas uppfattningar av livsmedelskedjan och dess 

miljöpåverkan bör detta perspektiv belysas. Eleverna visade goda kunskaper om transportens 

påverkan på klimatet. Eleverna beskrev dock inte att luftföroreningar även påverkar vår hälsa, 

vilket undervisningen skulle kunna ta fasta på. Resultatet visade även att eleverna hade en 

förståelse för att bekämpningsmedel som används vid odlingar är dåligt för miljön, här hade 

undervisningen även kunnat belysa att användandet av bekämpningsmedel även kan påverka 

människors hälsa. På så sätt skulle eleverna även få möjlighet att få syn på hur aspekterna hör 

ihop med varandra.  

 

7.2.3 Källa till kunskap 

Resultatet av studie visade att eleverna tillägnat sig sina uppfattningar och kunskaper om 

livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön, på fyra olika sätt. I skolan, i hemmet, från media 

samt genom personlig erfarenhet. De flesta elever beskrev en kombination mellan flera av dessa 

källor. Resultatet visade även att specifika delar av elevernas förståelse kommer från specifika 

källor.  

Elevernas förståelse för kretslopp visade sig ha en stark koppling till skolan som källa till 

kunskapen. Detta kan bero på att det finns en tydlig koppling mellan kretslopp och det centrala 

innehållet i Lgr 11. Där står det bland annat att undervisningen ska behandla ”Enkla 

näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.” (Skolverket, 2019, s. 

165). Kretslopp är därmed något som skolan behandlar.  

Kunskaper om matsvinn däremot visade sig vara tydligt kopplat till hemmet och personlig 

erfarenhet. Ingen av eleverna beskrev skolan som en källa till kunskapen. Detta kan bero på att 

området kanske inte har en helt självklar koppling till det centrala innehållet i Lgr 11. Även om 

det finns starka kopplingar till andra delar av läroplanen. Det kan också bero på att matsvinn 

ofta diskuteras i matsalen under lunchen i skolan. Att eleverna inte nämner skolan kanske kan 

bero på att de endast ser att de kunskaper de tillägnar sig i skolan är under lektionstid och inte 

under lunchen eller rasterna. Vad anledningen än är, är det viktigt att matsvinn uppmärksammas 

även i skolan. Hemmet är en bra källa till kunskap men att alla elever kommer kunna tillägna 

sig den kunskapen hemifrån är inget man kan utgå ifrån. Därför är det viktigt att matsvinnets 

påverkan på miljön uppmärksammas även i skolan.  

Media visade sig var en källa till kunskap bland annat vid elevers förståelse för den 

miljöpåverkan livsmedelskedjan har. Med Greta Thunberg i spetsen har barn blivit mer 

engagerade och involverade i miljöfrågor. Greta Thunberg nämndes även vid en del intervjuer. 
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Miljöfrågor är ett aktuellt ämne som diskuteras överallt i samhället. Det är därför inte konstigt 

att media beskrivs som en källa till kunskap även för barn. I dagens samhälle sprids nyheter och 

information snabbt och enkelt. Det är lätt att ta del av vad som händer i världen. Vilket medför 

att vi lättare kan bli medvetna om vilken påverkan livsmedelsproduktionen i andra delar av 

världen har. Det är dock viktigt att vara medveten om att denna lättillgänglighet av nyheter 

kräver källkritik. Media ger oss inte bara tillförlitlig fakta som vi kan lita på rakt av. På sociala 

medier kan nyhetsartiklar om allt möjligt delas bland vänner och bekanta som kanske inte varit 

tillräckligt källkritiska. Källkritik är därför viktigare än någonsin och det är även något som 

skolan ska undervisa om (Skolverket, 2019).  

Personlig erfarenhet beskrevs ofta vid kunskaper om var maten kommer ifrån. De beskrev bland 

annat att de själva varit med och lagt potatis eller planterat tomater. Studien visade att 

majoriteten av eleverna hade förståelse för matens ursprung och denna förståelse kom oftast 

från personlig erfarenhet. Barton m.fl. (2005) studie visade att eleverna hade svaga kunskaper 

om livsmedelskedjan men att de elever som hade viss kunskap baserade sina resonemang på 

sina egna upplevelser av maten hemma. De goda kunskaperna om matens ursprung som 

eleverna i min studie visade kan därför bero på att de har personlig erfarenhet av området.  

 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Genom denna studie har jag fått en förståelse för elevers uppfattningar av livsmedelskedjan och 

dess miljöpåverkan. Utifrån detta har jag även fått en förståelse för vilka aspekter som 

undervisningen kan behöva utveckla och förtydliga. Hållbar utveckling ska genomsyra hela 

skolans undervisning och kunskaper om livsmedelskedjan kan bidra till hållbar utveckling. 

Detta bland annat genom att kunskaper om livsmedelskedjan ger eleverna förutsättningar att 

göra medvetna val. För att göra medvetna val behövs en förståelse för flera olika aspekter som 

påverkar människan, djuren, miljön och samhället på olika sätt. Eleverna i studien har visat en 

förståelse för en del aspekter av livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön. För vissa av 

dessa var förståelsen djupare än andra. En aspekt som visade sig väldigt vagt i mitt resultat är 

hälsa. Detta är därför något som skulle behöva förtydligas i undervisningen. Genom kunskapen 

om vilka aspekter som eleverna förstår och inte förstår kan jag inrikta mig på att fördjupa de 

aspekter eleverna inte visat samt de som de inte har en full förståelse för. Det är även viktigt att 

undervisningen berör hur dessa aspekter hör ihop med varandra. Undervisningen behöver 

innehålla variationsmönster för att eleverna ska förstå komplexiteten i fenomenet 

livsmedelskedjan och dess miljöpåverkan. Variationsmönster kan användas för att fenomenet 

ska bli tydligt. Genom denna studie har jag även fått syn på vikten av autentiska 

inlärningsmiljöer. Eleverna beskrev bland annat att de varit med och odlat potatis eller sett 

någon göra det och har därför kunskaper om hur detta går till. Autentiska inlärningsmiljöer är 

därför en fördel vid undervisningen. Detta skulle kunna uppnås genom studiebesök på 

exempelvis en bondgård eller genom utflykter i skogen. Det behöver dock inte endast innebära 

att fysiskt byta miljö utan skulle även kunna uppfyllas genom att eleverna själva får odla något 

ätbart i klassrummet eller på skolgården.  
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Allwood och Jonsson (2020) påpekar i sin studie att det finns lite forskning om barns förståelse 

för matens ursprung. Detta är även något som jag upplevt vid arbetet med denna studie. En del 

i min studie har varit att ta reda på vilken kännedom elever har om matens ursprung och 

resultatet visade att de har en god kännedom. Den tidigare forskning jag har kunnat hitta menar 

däremot att barn har lite kunskaper om matens ursprung. Det skulle därför vara intressant att ta 

reda på vad som faktiskt stämmer och på vilken kunskapsnivå denna kännedom ligger. Studien 

kunde, i huvudsak, endast visa att elevernas kunskap ligger på den lägsta nivån utifrån Blooms 

taxonomi. Om detta innebär att eleverna endast har minneskunskaper eller om det endast är vad 

denna studie kunnat visa vet jag däremot inte. Mitt förslag för fortsatt forskning är därför att ta 

reda på vilken kännedom elever har om matens ursprung samt på vilken nivå denna kunskap 

ligger.  
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Bilaga 1 

 

Enkät 

 

1. Vad påverkar klimatet mest?  

 

Köttbullar         eller       Broccoli 

        

  

 

 

 

 

2. Vad påverkar klimatet mest? 

 

Banan från Brasilien eller  Ett äpple från Sverige 

                 

 

 

 

 

 

3. Vilken mjölk är mest klimatsmart att välja för dig som bor i Norrbotten?  

               Mjölk från skåne       eller             Mjölk från Norrland 

  

 

 

 

 

 



   

 

4. Kan man äta den här bananen?  

 

 

 

 

5. Vad betyder bäst före datumet som finns på vissa matprodukter?  

 

 

 

 

 

Maten måste slängas det datumet 

 

 

Maten är dålig efter det datumet 

 

 

Maten förväntas hålla till det datumet men kan även vara bra efter  

 

6. Hur hänger det ihop?  

 Ett bi    Ett äppelträd  

 

   

 

 

 

Äpplen   Människor  

 

          

 

 

 

 



   

 

7. Är det bra eller dåligt med kobajs?  

 

    

    

    

    

 

 

 

8. Vad kan odlas i Sverige?  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

      

   

9. Var växer potatis?  

 

 

10. Var kommer mjölk ifrån?  

 

 

11. Var kommer ägg ifrån?  

 

 

12. Hur har du lärt dig allt det här? 

 



   

 

Bilaga 2  

Intervjuer 

 

Fråga 1. Köttbullar eller Broccoli 

 

Varför valde du att svara som du har gjort? 

Vad tillverkas köttbullar av? Var kommer broccoli ifrån?  

Tror du det är bra för miljön om vi bara skulle äta kött? Varför/ varför inte?  

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 2. Banan eller äpple  

 

Varför har du svarat som du har gjort? 

Hur tar sig bananerna till Sverige?  

Är det bra eller dåligt för miljön att de behöver resa så långt?  

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 3. Skånemejerier eller norrmejerier  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Hur tar sig mjölken från Skåne hit till oss i Norrbotten?  

Behöver mjölken från Norrland ta sig lika långt som den från Skåne? 

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 4. Banan med bruna fläckar 

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Hur vet man om den går att äta eller om den är dålig?  

Hur har du lärt dig det?  

Om du inte skulle vilja äta den som den är, kan man göra något annat av den?  



   

 

 

Fråga 5. Bäst-före-datum  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Har du sett sådan datummärkning tidigare? 

Kan man på något annat sätt än genom datummärkningen veta om mjölken blivit dålig eller 

om den går att använda?  

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 6. – Bin och människor  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Vad är bin bra för? Vad har den för egenskaper?  

Vad händer om bin försvinner?  

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 7.  Kobajs  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Kan man använda kobajs till något?  

Vad behöver man för att kunna odla grönsaker och andra växter?  

Kan kobajs vara dåligt?  

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 8. Vad kan odlas i Sverige?  

 

Varför har du svarat som du har gjort? 

Har du själv varit med och odlat något av det som finns med på bilderna?  

Varför går vissa saker inte att odla i Sverige?  

Hur har du lärt dig det?  

 



   

 

Fråga 9. Var kommer potatis ifrån?  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Hur har du lärt dig det?  

 

 

Fråga 10. Var kommer mjölk ifrån?  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Kan du utveckla?  

Hur har du lärt dig det?  

 

 

Fråga 11. Var kommer ägg ifrån?  

 

Varför har du svarat som du har gjort?  

Kan du utveckla?  

Hur har du lärt dig det?  

 

Fråga 12. Källa till kunskap  

 

Vi har pratat om var du har lärt dig allt det här, är det något du skulle vilja lägga till som du 

kommit på nu i efterhand?  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 3 

 

Information- och samtyckesformulär till elev och vårdnadshavare 

 

Hej!  

Jag heter Julia Eriksson Mörtlund och jag studerar till lärare på Luleå tekniska universitet. 

Just nu arbetar jag med mitt examensarbete inom de naturvetenskapliga ämnena med fokus på 

hållbar utveckling. I min undersökning vill jag ta reda på vilka uppfattningar elever har om 

livsmedelskedjan och dess påverkan på miljön samt hur de har tillägnat sig de uppfattningar 

de har. För att ta reda på det har jag skapat en enkät samt en efterföljande intervju som jag 

skulle vilja att eleverna deltar i. För att dokumentera intervjun kommer denna att spelas in. 

Eleverna kommer vara helt anonyma och samtliga inspelningar kommer att raderas efter 

transkribering av materialet.  

Undersökningen är frivillig, konfidentiell och eleven eller dennes vårdnadshavare kan välja 

att avbryta sin medverkan när som helst. Jag skulle vara väldigt tacksam om eleverna ville 

delta.  

För att genomföra detta behöver jag vårdnadshavares medgivande. Fyll i nedan om eleven får 

eller inte får delta i undersökningen och lämna sedan in blanketten till skolan. 

  

        Ja, jag ger tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen. 

        Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn medverkar i studien. 

 

Datum: ___________________________  

Elevens namn: ___________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________ 

Elevens underskrift: ______________________________________ 

 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig via mail: Julmrt-6@student.ltu.se 
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Hello! 

My name is Julia Eriksson Mörtlund and I’m a student at Luleå University of Technology and 

I study to become a teacher. Right now, I am working on my master thesis with a focus on 

sustainable development. In my survey, I want to find out what understanding pupils have 

about the food chain and its impact on the environment as well as how they have acquired this 

knowledge. To find out, I have created a questionnaire and a subsequent interview that I 

would like the pupils to participate in. To document the interview, it will be recorded. Pupils 

will be completely anonymous, and all recordings will be deleted after transcribing the 

material. 

The survey is voluntary, confidential and the pupil or his or her guardian may choose to 

cancel his or her participation at any time. I would be grateful if the pupils wanted to 

participate. 

To do this, I need the consent of the guardians. Please fill in the form whether or not the pupil 

is allowed to take part in the survey and return this paper to the school.  

   

Yes, I give my permission that my child take part in the survey  

 

        No, I don’t give permission that my child take part in the survey 

 

Date: ___________________________  

The name of the pupil: ___________________________ 

Guardian's signature: ____________________________________ 

Pupils signature: ______________________________________ 

 

If you have any questions, you can contact me via email: Julmrt-6@student.ltu.se  
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