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Sammanfattning  

Syftet med den här studien är att granska styrdokument som berör den svenska skol- och 

måltidsverksamheten samt undersöka förutsättningarna för lärare och pedagoger att utifrån 

dokumentens visioner lära ut ämnet mat och miljö till skolelever. Fokus för denna studie har varit att 

jämföra hur statliga styrdokument faktiskt är applicerbara på barns beteende och upplevda verklighet 

samt vilka faktorer som är avgörande för utfallet.  

  

Valda metoder i studien är observation och tematisk analys. Totalt har tre styrdokument valts ut och 

analyserats. Utöver dokumentanalys har tre observationer genomförts på tre olika grupper som alla är 

elever i årskurs fyra. Utifrån studiens syfte har det insamlade datamaterialet analyserats med hjälp av 

tematisk analys.    

  

Resultatet visar att det finns en svårighet i att barn inte upplever verkligheten på ett liknande sätt som 

ansvariga tjänstemän som formulerar styrdokumenten gör. Hur skoleleverna faktiskt upplever sin 

vardag, sina åsikter och sina prioriteringar stämmer inte överens med visionerna i dokumenten. 

Arbetet med att fylla utrymmet mellan visioner och verklighet landar på pedagoger och lärare som 

spelar en avgörande roll.   

  

Nyckelord: Skolmåltid, vegetarisk mat, undervisning, upplevd verklighet, barns beteende.   

 

Abstract  
The purpose of this study is to examine the governing documents that are related to the Swedish 

schooling and it’s food program and to investigate the conditions for teachers and educators to teach  

food and environment topics to students based on the documents vision. The focus of this study has 

been to compare how government control documents are actually applicable to childrens perceived 

reality as well as which factors are decisive for the outcome.  

  

Selected methods in the study are observation and thematic analysis. In total, three control document 

rolls have been selected and analyzed. In addition to document analysis, three observations have been 

made on different groups, all of whom are students in grade four. Based on the purpose of the study, 

the collected data material was analyzed using thematic analysis.  

  

The result shows that there is a difficulty in the fact that children does not experience reality in a 

similar way as the responsible officials who formulate the steering documents does. How school 

students actually experience their everyday lives, their opinions and their priorities does not match 

with the visions in the documents. The work of filling the space between visions and reality lands on 

educators and teachers who play and play a crucial role.  

  

Keywords: Schools food program, vegetarian food, teaching, perceived reality, children's behavior. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

2015 antog världens stats- och regeringschefer en utvecklingsagenda för att uppnå en global hållbar 

utveckling (Svenska FN-förbundet, 2019a). Agenda 2030 består av 17 mål med syfte att utrota 

fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom dessa mål har 

alla världens länder enats om att tillsammans forma en mer rättvis, hållbar och bättre värld.  

 

I arbetet mot en hållbar utveckling är livsmedel en central fråga som berörs av flera av Agenda 2030 

satta mål. Levnadssättet som återfinns i västvärlden präglas av ett stort beroende av kött och är ett av 

de största hoten mot en hållbar utveckling (Sustainable development goals, U.Å). Dessa 

livsmedelsvanor ansvarar för en snabb förändring av ekologiskt och mänskligt välbefinnande. I och 

med det har det uppmärksammats ett behov av åtgärder för att minska den totala köttkonsumtionen till 

sunda nivåer som rekommenderas av medicinska myndigheter, dvs. högst 500 g per vecka. 

Klimatförändringarna är en av de största miljökriserna i människans historia och livscykeln samt 

leveranskedjan för djurproduktion är den största bidragsgivaren till växthusgasutsläpp i hela världen. 

Clarin och Johansson (2009) menar att val av livsmedel ger en stor påverkan för klimatet samtidigt som 

livsmedelsverket (2019) menar att detsamma gäller påverkan för hälsan, vilket gör livsmedelsval till en 

viktig faktor i arbetet mot en hållbar utveckling.  

 

I dagsläget produceras det tillräckligt med spannmål för att kunna mätta hela världens befolkning, både 

idag och i en överskådlig framtid (Sustainable development goals, U.Å). Men det stora beroendet av 

kött som präglar västvärldens levnadssätt gör att matdjur avleder mycket av de tillgångarna. Istället för 

att använda spannmål för att mätta människor används det till att mätta djur som sedan blir maten som 

mättar människan. Det är ett ineffektivt sätt att producera kalorier och som även äventyrar den globala 

livsmedelssäkerheten. Över en tredjedel av det globalt producerade spannmålet används idag till att 

mätta djur och lämnar nästan en miljard människor att drabbas av hunger och matbrist. Om spannmålet 

som för närvarande används för att mätta djur omfördelades till människor skulle det kunna bidra till 

en omedelbar avslutning på världens hunger. 

 

Att uppnå hållbar produktion och konsumtion är viktigt i omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle 

(Sustainable development goals, U.Å). De negativa miljö-, hälso-, sociala och ekonomiska effekterna 

av den nuvarande alltför stora köttproduktionen och konsumen är oförenliga med att uppnå detta mål. I 

västvärlden är livslängden hög. Den är betydligt högre än i utvecklingsländer som jämförelse. Att 

västvärlden har en högre livslängd beror på flera utvecklingsrelaterade faktorer. Exempel på dessa 

faktorer är förbättringar av levnadsvillkoren, framsteg inom folkhälsa och medicinsk teknik samt den 
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stora tillgången till medicin och hälsovård. Men trots den höga livslängden lider många invånare av 

ohälsa och sjukdomar. Samhället avspeglas av näringsrelaterade sjukdomar som fetma, cancer, diabetes 

och högt blodtryck. Alla är sjukdomar som kan kopplas samman med det stora intaget av kött som 

präglar samhället.  

 

Vidare finns en oro att exportera denna livsstil till utvecklingsländer med resultatet att näringsrelaterade 

sjukdomar som fetma, cancer, diabetes och högt blodtryck kommer blir vanligare än överförbara 

sjukdomar, såsom hiv och aids (Sustainable development goals, U.Å). I arbetet med hållbar utveckling 

finns ett hot i att ersätta sjukdomar som avspeglar fattigdom med välfärdssjukdomar i samband med att 

utvecklingsländernas levnadsvillkor förbättras. Det finns därför ett behov av att minska 

köttkonsumtionen för att åstadkomma en hållbar utveckling.  

 

I arbetet med hållbar utveckling är många aspekter viktiga och det är många mål som önskas uppfyllas. 

FN driver utifrån de globala målen projekt skolmat (Svenska FN-förbundet, 2019b). Det är projekt som 

globalt jobbar för att starta måltidsprogram i utsatta områden där tillgången till mat är låg. Projektet ger 

skolelever gratis mat för dagen, antingen ett eller två mål mat. För vissa skolelever är maten i skolan 

den enda maten de får i sig för dagen.  I en del regioner får skoleleverna även möjlighet att ta med mat 

hem till syskon och föräldrar.  

 

Projektets syfte är att uppfylla målen minskad ojämlikhet, ingen hunger och god utbildning för alla 

(Svenska FN-förbundet, 2019b). Projektet arbetar med att få fler barn till skolan, oavsett kön, etnicitet, 

social tillhörighet och eventuella funktionshinder. Projektet vill få in fler barn i skolan för att sedan få 

in barnen i samhällets sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner. Genom att servera skolmat 

är fler föräldrar drivna att skicka sina barn till skolan. Skolan ger då inte bara en utbildning utan 

säkerställer även att barnet får mat för dagen vilket avlastar föräldrarna i sin oförmåga att försörja 

familjen med flera mål mat om dagen. Projektet har visat sig vara en effektiv metod för att få allt fler 

barn till skolan, men i vissa fall följer även andra i familjen med för att få mat samtidigt som de då 

också får ta del av utbildningen. Projektet är kostnadseffektivt och gynnar på sikt flera av de globala 

målen. Skolmaten har visat sig vara en viktig del i den hållbara utvecklingen globalt.  

 

FN har även arbetat med ett projekt som handlar om utbildning för hållbar utveckling, med syfte att 

integrera principer och praxis för hållbar utveckling i alla aspekter av utbildning och lärande (UNESCO, 

2014). Men också med syfte att uppmuntra förändringar i kunskap, värderingar och attityder med 

visionen att möjliggöra ett mer hållbart och bra samhälle för alla.  
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Det är två projekt från FN som återspeglar vikten av skolmat och hållbart lärande i skolan, vilket även 

avspeglar sig i den svenska skolan.  En god utbildning för alla är en väg mot ett mer hållbart samhälle 

och en mer rättvis framtid (skolverket, 2020). Sveriges regering har en vision om att vara ledande i 

arbetet med att uppfylla målen i Agenda 2030. Det innebär en successiv utveckling som gör Sverige till 

en modern och hållbar välfärdsstat. För att åstadkomma detta är kvaliteten i utbildning och skola en 

viktig byggsten. Precis som tillgången till kvalificerade lärare. Skolverket menar att all utbildning i 

svensk skola ska främja värderingar samt kunskaper och färdigheter som bidrar till en hållbar utveckling 

i samhället både nationellt och globalt. I olika delmål formuleras hur en utbildning för hållbar utveckling 

ska utformas. Skolverket har därefter utformat sina styrdokument för att aktivt arbeta med frågor som 

berör hållbar utveckling i undervisningen. I läroplanen har skolverket satt upp som mål att alla elever i 

grundskolan ska lära sig förstå samband mellan miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa (Skolverket, 2019). 

Vilket gör det aktuellt att ge miljöfrågan en central plats i skolan där pedagogerna har ett ansvar att 

inspirera eleverna till att lära om den globala miljön.  

 

Idag serveras även skollunch till alla elever i svensk skola (Livsmedelsverket, 2019). Det är en fråga 

om jämlikhet och allas rätt till en god hälsa och en näringsrik lunch som ger energi att orka en hel 

skoldag. I Sverige finns en lag som understryker just detta. Att oavsett skola, bakgrund och ekonomisk 

möjlighet ska alla barn ha rätt till en kostnadsfri och näringsriktig lunch i skolan.  

 

Livsmedelsverket (2019) har satt upp riktlinjer för vad som krävs av en skollunch. Riktlinjerna grundar 

sig i en sexdelad modell som kallas måltidsmodellen. Modellen är formad som ett pussel där alla bitar 

kopplas samman med varandra. Utformningen är till för att illustrera att en skollunch består av flera 

viktiga aspekter som alla är nödvändiga för ett bra resultat. Med ett bra resultat menar livsmedelsverket 

(2019) att skollunchen har nöjda matgäster som mår bra av maten och känner matglädje av att äta den. 

Utifrån det målet är de sex delarna i måltidsmodellen god, trivsam, säker, näringsriktig, integrerad och 

hållbar. Modellens syfte är att fungera som stöd i både planering, genomförande och utvärdering av 

måltider. Genom att ständigt jobba med de sex bitarna i måltidspusslet och samtidigt vara lyhörd mot 

gästen menar livsmedelsverket (2019) att resultatet blir en lyckad skollunch.  

 

Att nationellt åstadkomma en skollunch som är hållbar och som återspeglar ett miljötänk skulle enligt 

livsmedelsverket (2019) göra stor skillnad för den totala klimatpåverkan. Måltidsmodellens pusselbit 

hållbarhet symboliserar just detta. Den betonar att skolmåltiden kräver en helhetssyn där hållbar 

utveckling står i fokus med sina tre dimensioner. Skolmåltiden ska vara ekonomisk, miljömässig och 

socialt hållbar. Under pusselbiten hållbarhet påpekar livsmedelsverket vikten av att tidigt främja ett 

hållbart beteende hos elever. De menar att barn har lättare att ta till sig nya smaker än vuxna vilket gör 

att skolmaten har en stor betydelse för att främja framtidens vanor. Att tidigt ge en positiv bild av en 
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hållbar kost kan ge stora effekter senare i livet. Med en hållbar kost menas en kost som ger näring och 

smakar bra, utan att påverka ekonomi, miljö eller sociala aspekter negativt. Livsmedelsverket (2019) 

ser också gärna att skolmåltiden kan vara ett pedagogiskt verktyg där eleven får utrymme att lära sig 

om sambandet mellan mat och miljö.  

Den svenska skolan präglas av riktlinjer, rekommendationer och krav från myndigheter och statliga 

verk. Berörda myndigheter och statliga verk har utrymme att bestämma hur verksamheten i skolan ska 

bedrivas och det är upp till varje lärare att applicera det på verkligheten ute i klassrummen och få det 

att fungera i praktiken.  

 

1.2. Syfte och frågeställning   

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska styrdokument för att lära ut ämnet mat och 

miljö i skolan går att applicera på skolverksamhet i praktiken samt se hur skolbarnen svarar på planering 

och visioner när styrdokument möter verkligheten i klassrummen. 

Utifrån syftet kommer följande frågor att besvaras: 

Hur kan styrdokument som har utformats av svenska myndigheter och statliga verk bidra till en 

ökad kunskap kring ämnet mat och miljö bland skolelever? 

Hur beter sig och kommunicerar skolelever i undervisningen kring ämnet mat och miljö?  

 

1.3. Uppsatsens struktur 

Först presenteras en inledning med bakgrund, syfte och vald frågeställning. Det följs av redogörelse för 

tidigare forskning och ett valt teoretiskt ramverk. Teori och tidigare forskning syftar till att bygga en 

grundläggande förståelse för uppsatsen ämne för vidare läsning. Vidare presenteras metod och material 

där studiens metoder presenteras. I metod och material ingår två valda metoder samt genomgång av hur 

datainsamling har genomförts och analyserats samt hur urval har skett och även en del om 

undersökningens etik. I delen resultat kommer det insamlade och analyserade datamaterialet att 

presenteras. Det ställs då i relation till undersökningens frågeställning för att vidare ta med fynd till 

delen diskussion. Här kommer fynden ställas mot den tidigare valda teorin och resultatet kommer 

problematiseras. Här finns även en del avsedd för metoddiskussion där även metoden problematiseras. 

Avslutningsvis återfinns författarens slutsatser samt referenser och bilagor.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

2.1. Tidigare forskning  

Det finns en överenskommelse mellan regeringar, institutioner, forskare och livsmedelsaktivister om 

hur samhället bäst kan hantera de utmanande frågorna som rör hälsa och hållbarhet inom 

livsmedelssektorn (Oostindjer et al, 2017). Oostindjer et al (2017) diskuterar potentialen för 

skolmåltider att fungera som en plattform för att främja hälsosamt och hållbart matbeteende. Han menar 

att skolmåltiden är ett användbart verktyg för att förbättra den offentliga hälsan då skolmaten når en 

bred del av den unga befolkningen, även över socioekonomiska klasser och under en stor del av varje 

individs liv. Han menar även att det är av stor vikt då barn är mer formbara än vuxna så genom att 

främja ett hälsosamt beteende kring mat i tidig ålder gör det möjligheterna större att skapa hälsosamma 

vanor i ett senare skede. Skolmåltiden är av intresse att undersöka då det även påverkas av den sociala 

miljön som kan spegla val av mat.  

 

Världen står inför en situation där den globala befolkningen förväntas öka och kräva mer mat att livnära 

befolkningen med. I dagsläget kämpar ena delen av världen med övervikt och fetma som ett 

hälsoproblem, medan andra delar kämpar mot hunger och svält (Oostindjer et al, 2017). Beroende på 

land så ser situationen med skolmåltid annorlunda ut, på flera håll är det inkomst och socioekonomisk 

klass som påverkar huruvida barnen serveras skolmat eller inte. Genom historien har syftet med 

skolmåltider också förändrats. Exempel startade Storbritannien använda sig av skolmåltider för att 

säkerställa att framtida soldater inte skulle lida att undernäring i sin tillväxt. Senare i historien så har 

syftet förändrats och idag har skolmåltiderna mer börjat handla om att främja ett hälsosamt leverne och 

minska övervikt och fetma för folkhälsans skull. På senare år har även hållbarhet och miljö blivit en 

viktig aspekt i vad skolmåltiden kan påverka.  

 

Det finns utmaningar för skolmåltiden att med säkerhet kunna säga vilken mat som är mest gynnsamma 

för miljön (Oostindjer et al, 2017). I studier har det visat sig att beroende på geografisk plats och 

odlingstekniker för livsmedlet kan närproducerat, ekologiskt eller konventionellt alla vara det bästa 

valet ur miljöhänsyn. Det finns även en utmaning att miljömålen kan kollidera med hälsomålen vilket 

gör det svårt att faktiskt välja vilken mat som ska serveras i skolan. Beroende på sammanhang kan 

målen överlappa varandra, lika gärna som de kan kollidera.  

 

Trots komplexiteten i att tillhandahålla hälsosamma och hållbart producerade livsmedel finns det ett 

växande intresse för att förbättra hållbarheten inom skolmåltiden (Oostindjer et al, 2017). Detta intresse 

har resulterat i flera tillvägagångssätt, varav många fokuserar på att förbättra matkvaliteten i skolorna. 
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Förbättring av livsmedelskvaliteten har en näringsmässig aspekt, samtidigt som det också är kopplat till 

förbättrad hållbarhet med mindre matavfall och en ökning av lokala och ekologiska 

livsmedelsprodukter, där bättre näringsmässig kvalitet antas. Samhället kan engageras för att leverera 

och servera maten i skolan och samtidigt öka det lokala engagemanget för bönder, skolor, barn, föräldrar 

och lokala beslutsfattare.  

 

En studie från Örebros universitet har visat att en metod för att vänja skolelever till nya smaker, som är 

förknippade med hälsosamma och miljövänliga val, är att ha smakproverna som en del i undervisningen 

(Jonsson et al, 2005). Det har varit en metod för att lära eleverna att sätta ord på vad det är i maten som 

ger den negativa uppfattningen. Skillnaden mellan lukt, konsistens, syn etc. Det är ett sätt för att enklare 

kunna välkomna ny mat. Det är viktigt då tidigare forskning tydligt visar att barns uppfattning om mat 

skapas i tidiga åldrar (Nekitsing et al, 2018). Genom att barnen exponeras för mat lär de sig också 

uppfatta sina matpreferenser. Den mat vi känner till vill vi ha mer av, precis som vi vill undvika den 

obekanta maten. Så bästa sättet för barn att lära sig äta olika sorters mat är genom exponering.  

 

Det har genomförts en studie på mellanstadieklasser i New York city där de jämför resultat i engelska 

och matematik beroende på delaktighet vid gratis skollunch (Schwartz & Rothbart, 2019). Studien 

visade på resultatskillnader och pekar på lunchens betydelse för studieresultaten. De har delat upp 

deltagarna i fattiga studenter och icke fattiga studenter för att undersöka utifrån de socioekonomiska 

klasserna och klyftorna som tydligt avspeglar sig i mellanstadieklasserna. I resultatet spelar ekonomiska 

förutsättningarna ingen roll, båda grupperna har visat starkare resultat i engelska och matte om de 

deltagit vid skollunchen.  

 

 

2.2. Teori om planerat beteende  

Teorin om planerat beteende benämns på engelska ”Theory of planned behavior”. Det är en teori som 

grundades av psykologen Icek Ajzen. Teorin förklarar varför människor och olika nivåer i system gör 

som dem gör och agerar som de agerar (Ajzen, 1991). Teorin använder sig av tre faktorer som är 

oberoende av varandra även om de tre är avgörande i påverkan av ett beteende. Teorin avser enkelhet 

eller svårighet med att anta ett visst beteende.  

 

Grundläggande i teorin är att individens avsikt att utföra ett visst beteende, dess intention, är avgörande 

för utfallet (Ajzen, 1991). Intentionen till beteendet antas fånga de motivationsfaktorer som påverkar 

utfallet. Intentionen visar på hur hårt människor är villiga att försöka, hur mycket av en ansträngning 

de planerar att göra för att utföra beteendet. Som en allmän regel, desto starkare avsikt att engagera sig 

i ett beteende, desto mer troligt att det önskvärda beteendet vidtas.  Det borde dock vara tydligt att en 
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beteendemässig avsikt kan hitta uttryck i beteende endast om beteendet i fråga är under frivillig kontroll, 

alltså om personen med egen vilja kan besluta att utföra eller inte utföra beteendet.  

 

Även om vissa beteenden kan uppfylla detta krav beror utfallet i de flesta fall åtminstone till viss del på 

sådana icke-motiverande faktorer som tillgången till nödvändiga resurser och individens möjligheter 

(Ajzen, 1991). Dessa faktorer kan exempel vara tid, pengar eller färdigheter. Sammantaget representerar 

dessa faktorer människors faktiska kontroll över beteendet. I den mån en person har de nödvändiga 

möjligheterna, resurserna och faktiskt avser att utföra beteendet är möjligheten stor att det önskvärda 

beteendet vidtas.  

 

Enligt Ajzen (1991) finns det tre faktorer som kan avgöra ett beteende. Hur stor inverkan varje funktion 

har varier mellan olika situationer. I vissa fall har en funktion starkare betydelse än någon av de andra, 

i vissa fall är alla tre lika betydande. Tydligt i teorin är att om någon av de tre faktorerna ger en negativ 

effekt för individen är sannolikheten lägre att beteendet vidtas. Då kan det räcka att en av faktorerna 

ger ett negativt utfall. De tre faktorerna som Ajzen (1991) menar är avgörande för en individs beteende 

är attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. Som en allmän regel, desto mer positiv 

attityden och den subjektiva normen är med avseende på beteendet och desto större den upplevda 

beteendekontrollen är, desto starkare bör en individs avsikt att utföra beteendet vara.  

 

Attityd handlar om inställningen som individen har till beteendet (Ajzen, 1991). Attityden till beteendet 

hänvisar till vilken grad en person har en gynnsam eller oöverträfflig utvärdering eller bedömning av 

beteendet i fråga. 

 

Den andra faktorn är den sociala faktorn som kallas subjektiv norm (Ajzen, 1991). Det hänvisar till det 

upplevda sociala trycket att utföra eller att inte utföra beteendet. Subjektiv norm hänvisar till huruvida 

beteendet anses vara normalt eller accepterat av andra individer i omgivningen.  

 

Den tredje faktorn är graden av upplevd beteendekontroll som hänvisar till den upplevda lättheten eller 

svårigheten att utföra beteendet (Ajzen, 1991). Det är en faktor som återspeglar tidigare erfarenheter 

och tidigare upplevda hinder. Alltså vad individen tror att beteendet kommer få för konsekvenser samt 

uppfattningen om hur stor insats som kommer behövas för att genomföra beteendet. Här kan tid, pengar 

och kunskap spela roll. Samt hur lätt eller svårt individen upplever att det är att åstadkomma beteendet.  

 

2.3. Barns upplevda verklighet  

Barn har enligt Torstensson-Ed (2003) en förmåga att väva samman sin verklighet. Hon menar att barn 

kan ha svårt att skilja på händelseförlopp och avgörande faktorer. Exempelvis kan barn ha svårt att 
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skilja på samband mellan en händelse som skedde hemma mot en händelse som skedde i skolan, eller 

en händelse som skedde i förskolan mot en händelse som skedde i grundskolan. Verkligheterna flyter 

ihop och bildar barnens helhetsuppfattning. Det skiljer sig mot hur forskare ser på världen och på 

beteenden. Forskare ser mer tydligt på varje enskild händelse som delas in i ett fack och kategoriseras 

för att få en mer överskådlig bild av verkligheten.  

 

Även skolan har en förmåga av att dela in verkligheten i fack och kategorier. Enligt Torstensson-Ed 

(2003) präglas skolan av en verklighet där det finns både synliga och osynliga gränser. Det kan handla 

om uppdelningar mellan flickor och pojkar, skillnader mellan sociala klasser, uppdelning mellan elever 

med behov eller utan behov. Thorstenssons-Ed (2003) pratar återkommande om det normativa 

beteendet. Att det är uråldriga stereotyper som ofta präglar både beteende och utseende i ett barns värld. 

Genus är något som präglar barn och ungdomar då det finns en inbyggd genusordning som har visats 

sig svår att bryta. Den inbyggda genusordningen har under historiens gång återkommande visat på att 

kvinnan kan betraktas som en kropp medan mannen anses ha mer intellekt. Det finns även tydliga 

normer och stereotyper i flera avseenden, exempel om vad som är fint och fult, vilka intressen som är 

attraktiva och inte etc. Förutbestämda normer visar sig i de flesta sammanhang hos barn. Det finns 

forskning som visar på att tjejer jämfört med killar ofta är mer föränderliga och mer vågade att flytta 

dessa gränser (Torstensson-Ed, 2003). Flytta gränser genom att exempelvis bryta sig loss från föräldrar, 

försvara sina rättigheter och att våga bryta den normativa bilden.  

 

Corsaros (2003) har studerat skolbarn och deras förmåga att integrera med varandra och hur det sociala 

spelet mellan barn fungerar. Han menar då att barnen inte bara påverkas av den vuxna världens syn och 

influenser utan även skapar unika kulturer sinsemellan som påverkar barnens relationer. Hans studier 

har visat att barnen har en egen påverkan i hur de interagerar och skapar relationer med varandra, att 

barnens sätt att se världen avspeglar sig mer än hur vuxna ser den.  

 

Goodwin (2006) har gjort studier där han undersöker etnografin av flickor på en lekplats för att fånga 

upp komplexitetens i ett barns sociala värld. Hennes forskning visar hur flickor i jämlika åldrar placerar 

sig socialt och hanterar sociala situationer. Hon är enlig med Corsaros (2003) att barnen själva har en 

stor påverkan i det sociala spelet. Goodwin (2006) menar att barn har en god förmåga att anpassa sig 

och sina roller samt uttryck utifrån det behov som den sociala situationen kräver. Studien har visat att 

detta beteende används bland barn både under raster och lektioner i skolan. Hon menar att barnen själva 

är delaktiga i att kategorisera varandra och sig själva genom uttryck och betoningar på varandras 

olikheter. Betoningarna kan röra genus, etnicitet eller social klass etc. Goodwin (2006) tar upp att den 

traditionella synen från psykologer och forskare är att barns beteende och normer härstammar från 

föräldrarna och andra viktiga personer i barnets liv. Hon påstår att även att kamratskap och umgänge 
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med jämngamla är en del i att barn socialiseras med de personer de gör och hamnar i den sociala 

kategorin de gör.  

 

Goodwin (2006) betonar även vikten av språkbruk hos barn. Hennes studier har visat att sociala 

strukturer formas genom språkbruket. Vänskap och allianser kan skapas utifrån språket mellan barnen. 

Historier, förolämpningar eller liknelser mellan varandra är avgörande för sammanhanget. Hon tar även 

upp att genus påverkar språkbruket. Hur flickor och pojkar brukar språket skiljer sig åt. Pojkarna pratar 

mer konkurrenskraftigt sinsemellan medan flickorna är mer lyhörda och förstående.  
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3. Metod och material  

3.1. Datainsamlingsmetod  

Datainsamling har skett genom tre statliga styrdokument och tre observationer av skolelever i årskurs 

4. 

 

För att kunna belysa hur statliga myndigheter med hjälp av dokument sätter riktlinjer, krav och 

förväntningar om hur skol- och måltidsverksamheten ska fungera och integrera med varandra har en 

tematisk analys av tre styrdokument dokument gjorts.  Dokumenten som valts är från tre skilda statliga 

verksamheter för att i studien kunna fånga upp hur olika parter ser på samma verksamhet och 

tillsammans bygger en helhet av riktlinjer, krav och förväntningar. De valda dokumenten presenteras 

närmare under 3.1.2.  

 

Observation användes för att kunna jämföra hur det ser ut i klassrummen mot hur myndigheternas vision 

som framkommer i analys av valda dokument beskriver det. Observationerna skedde i tre klasser där 

eleverna diskuterade ämnet mat och miljö med sin lärare. Hur observationerna genomfördes förklaras 

närmare under 3.1.3.  

 

3.1.1. Dokument 

Studien undersöker statliga styrdokument från tre skilda statliga verksamheter. Gemensamt för de tre 

verksamheterna är att de på olika sätt berör hur skolan arbetar med frågan mat och miljö. Valet att 

involvera flera dokument syftar till att fånga upp helheten som skolverksamhet och skolmåltiderna 

omfattas av. Genom att analysera alla berörda styrdokument kunde analysen fånga upp de sammanlagda 

riktlinjerna, kraven och förväntningar som återfinns.  

 

Skolverket är den myndighet som sätter upp kraven för vad varje elev ska lära sig i skolan, från förskola 

till gymnasium (Skolverket, 2019). Kraven för kunskapsinlärning redovisas i läroplaner som varje lärare 

ska applicera på sin undervisning för att säkerställa att skolelever lär sig det dem ska. I den här studien 

har första kapitlet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet använts, även 

benämnd som lgr 11. I lgr 11 har analys av kapitel ett genomförts på valda delar som anses beröra ämnet 

mat och miljö.  

 

Kommunens kostpolicy är ett dokument som beskriver hur kommunen jobbar med kopplingen mat och 

miljö i alla sina verksamheter som berörs av matservering (Nyköpings kommun, U.Å). 

Policydokumentet är styrande för hur kommunen väljer att arbeta med skolluncherna. 
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Policydokumentet innehåller tydliga mål och riktlinjer om hur måltidsverksamheten i skolan ska 

formas. Här har delar som anses beröra ämnet miljö och skolverksamhet valts ut.  

 

Det sista dokumentet som analyserats är livsmedelsverkets riktlinjer (Livsmedelsverket, 2019). 

Livsmedelsverkets riktlinjer är ett dokument som vägleder måltidsverksamheten i sitt arbete utifrån 

lagen om att varje skolelever har rätt till en näringsriktig lunch varje dag. Livsmedelsverkets riktlinjer 

är ett dokument som är avsett att fungera som övergripande vägledning, stöd och förslag till arbetet med 

skolmåltider. Även i det här dokumentet har delar som anses mest relevanta för ämnet mat och miljö 

valts ut till analys.  

 

3.1.2. Observation 

Observation är en effektiv kvalitativ metod för att få fram människors direkta beteende utan att förlita 

sig på metodiska verktyg för att få fram information (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i 

problemformuleringen kan beteendet undersökas och ge svar på frågeställningen. Att fånga upp 

deltagaren i en vardaglig miljö för att få fram datamaterial. Observatören ägnar sig då en viss tid i en 

specifik miljö för att få en uppfattning om den sociala gruppen som undersöks. Det finns många olika 

former av observationer och olika tillvägagångssätt inom de olika formerna (Bryman, 2011). I den här 

uppsatsen har en icke-deltagande och ostrukturerad observation användas. Att genomföra en icke-

deltagande observation handlar om att iaktta utan att delta i det som sker. Observatören i en icke-

deltagande observation är närvarande i händelsen utan att närvara i det sociala spelet. Begreppet kan 

kopplas samman och tillämpas på ostrukturerade observationer som är den form av observation som är 

förutsättningslös och utan observationsschema. Syftet med en ostrukturerad observation är att så 

detaljerat som möjligt notera deltagarna i miljön och kunna ge en beskrivning av situationen, beteendet 

eller attityden.  

 

En icke deltagande observatör är med i situationen enbart för att observera, utan samspel med deltagarna 

(Fangen, 2004). Det är vanligt hos användbart när situationen som ska observera har en fastlagd struktur 

och är relativt formel, exempelvis ett klassrum. Där är det sociala samspelet mellan observatör och 

deltagare inte lika viktigt och observatören upplevs sällan som lika obehaglig som i andra situationer 

där samspelet är mindre formellt och saknar samma struktur. Det är vanligt att använda icke-deltagande 

observation på barn inom psykologisk forskning, dock under förutsättningarna att barnen är 

informerade om att de är iakttagna och även har gett tillåtelse till det.  
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3.2. Urval  

Enligt Fangen (2004) följer inte observation någon fast procedur för urval. Val av plats och personer 

som ska observeras kommer istället beslutas om allt eftersom fältet blir mer bekant. Därför påbörjades 

arbetet med att läsa på om området mat och miljö samt landa i syfte och frågeställning. Allt eftersom 

frågeställning och syfte fastställdes kunde metod fastslås. Skolelever var bestämt och därmed föll sig 

även ort naturligt. Genom en bekant lärare blev tre stycken klasser med elever i årskurs fyra tillgänglig. 

Då föll sig urvalet naturligt på vilka elever som skulle delta och i vilka klasser observationerna skulle 

ske.  

 

Det är enligt Bryman (2011) vad som kallas för ett översiktsgranskande urval. Det innebär att en grupp 

individer studeras under en en viss tidsperiod. Alla individers beteende granskas under perioden med 

syfte att upptäcka ett förbestämt beteende. I det här fallet hur eleverna agerar och uttrycker sig kring 

bilder och diskussioner om vegetarisk mat.  

 

Det är viktigt i datainsamlingen att även lägga fokus på urval av observationstillfällen (Bryman, 2011). 

Då urval av personer är förutbestämt och fokus kommer kretsa kring liknande grupper med liknande 

deltagare vid varje observation läggs mer vikt vid observationstillfällen. För studiens trovärdighet är 

det viktigt att observationen genomfört vid ungefär samma tidpunkt för alla grupper. I den här 

observationen blir det även viktigt att fokusera kring förutsättningarna, exempel vad barnen har ätit i 

skolan samma dag. Trovärdigheten ökar om förutsättningarna för alla grupper är så överensstämmande 

som möjligt.  

 

Observationerna genomfördes i tre klasser på samma skola där alla elever gick i årskurs fyra. 

Observationen genomfördes under eftermiddagen för alla elever. Datumet för observationerna var 12/2 

2020.   

 

Eftersom observationen var en icke-deltagande observation var det läraren för klasserna som höll i 

diskussionen. Det var samma lärare som ledde diskussionen för alla klasser. För att läraren skulle hålla 

sig till de frågor som jag önskade få svar på hade läraren fått en PowerPoint med bilder och 

diskussionsfrågor. Läraren var från start noga med att betona att det inte fanns några rätt eller fel. 

Samtidigt som barnen svarade på diskussionsfrågorna från PowerPointen skapade läraren en tankekarta 

på tavlan där diskussionen som pågick summerades. Samtidigt som läraren förde diskussion och gjorde 

en tankekarta kunde jag anteckna vad som skedde i rummet.  

 

Diskussionen började mer allmänt om miljö. Diskussionsfrågorna handlade om vad eleverna visste om 

klimatändringar, vad som orsakat klimatförändringen och om de tyckte det var en viktig fråga. Allt 
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eftersom diskussionen fortgick blev diskussionsfrågorna mer inriktade mot matens påverkan på miljön. 

Frågor som om eleverna visste vilken mat som var bättre eller sämre för miljön och om de visste varför 

det var så. Även frågor om odling och om de visste vart vissa produkter kan odlas. Avslutningsvis togs 

diskussionen in i elevernas direkta åsikter om just vegetarisk mat och vegetabiliska alternativ till kött.  

Barnen fick berätta vad de tyckte om vegetarisk mat, antingen i skolan eller hemma, och diskuterade 

med både läraren och varandra. 

 

Lärarens tankekartor tillsammans med egna fältanteckningar blev sedan underlag för analys där 

materialet har placerats i teman genom en tematisk analys.  

 

 

3.3. Tematisk analys  

För att analysera det insamlade datamaterialet har tematisk analys valts. Metoden är vald för att kunna 

applicera den kvalitativa data i teman och sedan kunna jämföra dessa teman med varandra. Tematisk 

analys är enligt Bryman (2011) en metod som är till för att ordna och sortera data.  

 

Tematisk analys är en vanlig analysmetod för att analysera kvalitativ data (Bryman, 2011). Det är ett 

angreppssätt som saknar tydliga tekniker och tillvägagångssätt som kan återspeglas i många andra 

tekniker, bland annat kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman är teman något som definieras enligt 

författaren. Det kan vara detsamma som en kod i en innehållsanalys, samtidigt som det för andra 

författare är detsamma som en grupp av koder som bildar en ny kod. Det lämnas öppet att finna sina 

egna teman i analysen, baserat på det datamaterial som samlats in. Så metoden för att bygga och skapa 

teman är fri för författaren. Det finns dock en generell strategi för metoden som ett tillvägagångssätt 

som kallas Framework kan ligga till grund för hur analysen byggs upp (Bryman, 2011). Framework 

beskrivs som en metod som bygger på en matris som är till för att ordna och strukturera insamlade data. 

Det bygger på att genom den insamlade data hitta centrala teman och subteman. Sedan appliceras 

fältanteckningarna i rätt fack, det vill säga korrekt centrala tema och även rätt subtema. Utifrån denna 

strategi kan författaren själv välja att applicera vissa delar för att landa i sina egna teman och göra en 

analys utifrån det material som samlats in (Bryman, 2011).  

 

För att genomföra analysen påbörjades arbetet med att noggrant läsa igenom det insamlade materialet 

flera gånger, både valda dokument och fältanteckningar samt tankekartor från observationer.  

 

Analys av observationen startade med att läsa igenom fältanteckningar och tankekartor från 

klassrummet. De användes som stöd för att minnas hur diskussionen i klassen hade gått.  Efter att 

noggrant ha arbetat med det insamlade materialet delades det först in i två teman. Det var främst med 
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syfte att sortera materialet och påbörja arbetet med analysen. Allt material delades upp mellan två 

teman. Tema ett var ”Positivt och god kunskap” och tema två var ”Negativ och bristfällig kunskap”. 

Det gav en bred men översiktlig bild av materialet som fanns att jobba med.  

 

Efter att ha fått en översiktlig bild av materialet påbörjades den mer djupgående analysen. Utifrån 

materialet som placerats i tema ett och två från tidigare byggdes fyra nya teman upp. De fyran teman 

som materialet sorterades under blev ”Attityd”, ”Subjektiv norm”, ”Upplevd beteendekrontroll” och 

”Okunskap”. Det gjorde det möjligt att ytterligare analysera materialet och få in fler faktorer än enbart 

inställning och kunskapsbild. Här kunde faktorer som social press, förutfattade meningar och en 

ofullständig bild mötas. Även kroppsspråk och uttryck blev centrala för att uttalanden och händelser 

hamnade i de temana om de gjorde.  

 

Det första steget i analysen av dokumenten blev att hitta meningsbärande enheter. Meningsbärande 

enheter valdes utifrån vilka delar av dokumenten som berörde ämnet mat och miljö kopplat till 

skolmåltider. Därefter bröts alla meningsbärande enheten ner till kondensering, kod och undertema. 

Efter undertema skulle alla meningsbärande enheter slutligen landa i ett tema. Det blev snabbt tydligt 

att det var två begrepp som var återkommande i analysen av materialet. Fostran och ansvar var två 

tydliga teman som återspeglades i de meningsbärande enheterna.  

 

 

 

 Attityd Subjektiv norm Upplevt beteendekontroll 

Observation 1 ”Kött är negativt 

för miljön, frukt är 

bättre” 

 

”Det är bättre att 

odla än att äta kött” 

 

”Jag äter mest kött, 

kött är gott”  

 

Ett killgäng retar en av 

tjejerna som uttrycker sitt 

intresse för miljö och 

vegetarisk mat 

 

”Vi borde äta maten 

oavsett för vi har mat 

medan vissa andra inte 

har någon mat” 

 

”Jag gillar oftast inte någon 

mat men då äter jag sallad och 

det är vegetariskt” 

 

 

Tabell 1: Utdrag ur tematisk analys av observationerna. (Källa: Ingrid Hagberg) 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Undertema Tema 

Genom ett 

miljöperspektiv får de 

möjligheter både att ta 

ansvar för den miljö de 

själva direkt kan 

påverka och att skaffa 

sig ett personligt 

förhållningssätt till 

övergripande och 

globala miljöfrågor 

 

 

Genom att prata om 

miljö förstår eleverna 

hur de ska ta ansvar för 

miljö, både nära och 

långt borta. De lär sig 

helheten.  

Genom att prata 

om miljö börjar 

eleverna tycka 

det är viktigt  

Förstå 

vikten  

Ansvar 

Undervisningen ska 

belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt 

att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa 

hållbar utveckling 

 

Läraren ska förklara 

varför vi inte kan leva 

som vi vill utan att 

skada miljön  

 

Läraren ska lära 

eleverna att vilja 

välja en mindre 

invanda och 

bekväm livsstil 

för något större 

syfte 

 

Lära ut 

förändring  

 

 

 

Fostran  

Tabell 2: Utdrag ur tematisk analys av styrdokumenten. (Källa: Ingrid Hagberg) 

 

 

3.4. Etik 

För att genomföra undersökningen har den etiska aspekten varit viktig. Skolan som har varit delaktig 

har informerats om undersökningen syfte och varför undersökningens ska genomföras. Eftersom att 

observationen skulle genomföras på minderåriga blev även föräldrar informerade genom skolans 

veckobrev. Där framkom att de föräldrar som inte ville ha sina barn deltagande skulle informera läraren 

och de eleverna då skulle få vara med en annan klass under berörd lektion. Vidare under studien har 

fyra forskningsetiska aspekter tagits hänsyn till. De fyra grundläggande kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 
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4. Resultat  

Under rubrik 4.1 kommer resultatet av de analyserade dokumenten presenteras. Det har resulterat i två 

separata teman för att beskriva visionen av hur skolan ska fungera utifrån styrdokument. De två teman 

som resultatet kommer utgå från är ansvar och förväntningar samt fostran.  

 

Resultatet från observationen presenteras under rubrik 4.2 i fyra valda teman som framkommit under 

analysen av det insamlade datamaterialet från klassrummet, det är attityd, subjektiv norm, upplev 

beteendekontroll och okunskap. Dessa teman kommer presenteras närmare här nedan.  

 

4.1. Visioner om hållbar skolmat  

Analysen är gjord på tre statliga styrdokument som fångar upp olika delar av visionen av hur skola och 

skolmat ska fungera. De valda styrdokumenten är läroplanen för grundskola, kommunens kostpolicy 

och livsmedelsverkets riktlinjer för skolmåltidsverksamhet. Alla tre dokument skildrar olika delar av 

helheten som skolmåltiden innefattar.  

 

4.1.1. Ansvar och förväntningar 

Temat ansvar kom till då det präglar alla tre dokument att fördela ansvaret på olika parter som är 

delaktiga, främst ansvaret hos lärare och elever, ibland kombinationen av de två. Därför är temat ansvar 

relevant att ha med och ge stort utrymme men som dock bör kopplas samman med förväntningar då de 

genom analysen upplevdes som tätt sammansvetsade, speciellt när det berör elevens ansvar. 

 

Elevens ansvar handlar främst om en förväntad bild av att varje elev ska visa ett intresse för frågan mat 

och miljö. Därav vikten att koppla samman ansvar och förväntningar. Det finns en grundläggande tanke 

i dokumenten som präglas av lust från alla parter. Att eleverna ska vilja lära sig om ämnet är en 

förutsättning. Ett av dokumenten säger att om undervisningen präglas av ett miljötänk kommer det ge 

förutsättningarna för eleverna att bygga upp en ansvarskänsla att agera mer miljömässigt hållbart och 

därför välja att förändra sin egen livsstil. Ett annat dokument tar upp att det är klokt att låta barnen vara 

med i köken, att det är både lärorikt och roligt. Dokumenten förutsätter att eleven ska hitta lust och 

inspiration av olika händelser. Att eleven ska vela lära och därmed kunna vara delaktig och ta ansvar i 

arbetet. Det betonas tungt att lyssna på matgästerna, att deras matglädje och åsikter ska få styra arbetet 

i skolmåltiderna. Att matgästerna ska kunna påverka både innehåll och kvalité i det som serveras.  

 

Senare beskrivs också förutsättningar och krav på arbetets sätt att bedrivas. Kommunen har ett ansvar 

att leverera en viss typ av mat. Lagen kräver näringsriktig och bra mat till alla elever. Med en vision om 
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att den också ska präglas av att eleverna har fått ha en åsikt och fått styra vad som tillslut landar på 

tallriken. 

 

Koder som landat i huvudtemat ansvar präglas av ord som förväntningar, krav, och förståelse. Tre 

begrepp som ska fånga upp helheten. Ett stort ansvar i att få ihop den helheten är lärarens. Lärarens 

ansvar att inspirera barnen till att vilja förändra och basera sina åsikter utifrån ett miljötänk. Ett av 

dokumenten menar även att skolmåltiden är ett utrymme för lärare att upptäcka utanförskap och forma 

eleverna i det sociala sammanhanget. Ansvaret att få ihop kopplingen mellan förväntningar, krav och 

förståelse landar hos läraren.  

 

4.1.2. Fostran 

Under temat fostran presenteras fynden från dokumenten som beskriver vikten av att lära och forma 

eleverna i bland annat värderingar, jämställdhet och sociala normer. Till skillnad från temat attityd och 

förväntningar fokuserar temat fostran mer på visionen om vad eleverna ska lära sig utöver det 

akademiska innehållet i läroplanen. Ett av dokumenten nämner det som den sociala fostran där nästa 

generation ska formas till mer än bara akademisk kunskap.   

 

Koderna i det här temat fokuserar mycket kring begreppet att lära ut. Dokumentets förväntan att 

undervisningen och skolan ska kunna förändra tankar, attityder, åsikter och värderingar hos elever. Ett 

av dokumenten ser matsalen som en sådan utbildningsplats. Lärarna jobbar dagligen med pedagogiska 

luncher med syfte att ge utrymme till andra ämnen än vad som ryms i de akademiska ämnena. Här 

menar dokumenten att visionen om att lära eleverna förstå helheten i de sociala aspekterna och 

miljöfrågorna ryms.  

 

Bland annat har skolan enligt dokumenten en förväntan på sig att lära eleverna uppskatta vegetarisk mat 

i tidig ålder då det är en positiv utveckling för miljön nu och i framtiden då dokumentet menar på att 

smakupplevelser i tidig ålder kan vara viktig för att ge en bredare syn på mat senare i livet.  

 

I sin helhet sammanfattar fostran den förväntan som läggs på skolan att inte bara lära ut akademisk 

kunskap utan även forma värderingar och åsikter, upplevd som en föräldraroll till varje skolelev.  

 

 

 

4.2. Observation  

Här nedan presenteras resultatet av observationerna som genomfördes i tre klasser, alla med elever i 

årskurs fyra. Resultatet presenteras i fyra valda teman.  
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4.2.1. Attityd och förutfattad bild 

Ett av de teman som visade sig tydligt i det insamlade datamaterialet var attityd. Det temat sammanfattar 

huruvida vissa elever hade en bestämd inställning till ämnet som diskuterades. Oavsett om det var i 

början av diskussionen där det var mer allmänt om miljön eller om det var mer specifikt om vegetarisk 

mat där diskussionen landade i slutet. En del av barnen hade argument till varför de tyckte som de 

gjorde medans en del saknade argument och mer eller mindre bara hade bestämt sig för sin åsikt.  

 

Det var från start en markant uppdelning i klassen mellan de som var bestämt positiva till ämnet och de 

som var bestämt negativa. Läraren bekräftade efter diskussionerna att det inte var första gången ämnet 

togs upp i klassen och att uppdelningen var återkommande. I alla tre grupper återspeglade sig genus i 

form av att majoriteten av de förutbestämt negativa var pojkar medan majoriteten av de förutbestämt 

positiva var flickor. Många av dem som var positiva mot vegetarisk mat svarade även att de tyckte 

miljön var viktig att värna om. Och de som tyckte det var dåligt med vegetarisk mat även svarade att 

miljön inte var viktig för dem.  

 

Under min första observation var det första jag möttes av en pojke som frågade vad jag studerade. När 

jag svarade miljövetenskap satte han armarna i kors och svarade ”usch”. Det var tydligt att oavsett vad 

som skulle ske under lektionen och oavsett vad jag skulle säga var han fast bestämd att ämnet miljö inte 

var värt hans tid. Lika tydligt som det fanns en bestämd negativ attityd bland vissa elever så fanns det 

även elever där den bestämda attityden var positiv, där eleverna var fyllda med iver att prata om ämnet. 

Utöver dessa två grupper fanns även en grupp som fann sig väldigt neutrala som gärna delgav sina 

åsikter.  

 

Efter den allmänna diskussionen om miljö togs diskussionen vidare till specifikt vegetarisk mat. En 

första fråga var huruvida eleverna åt mycket vegetarisk mat, antingen hemma eller i skolan och med 

följdfråga om vegetarisk mat var lika god som mat med kött. Även här visade sig attityden då eleverna 

som sa att de aldrig åt vegetarisk mat också var de som sa att det inte kunde vara lika gott. De elever 

som sa att de gärna åt vegetarisk hade även åsikten att det kunde vara lika gott.  

 

Vidare avslutades diskussionen med bilder på mat. Två av bilderna var maträtter med animaliskt protein 

och tre av bilderna med vegetabiliskt protein. Först fick alla elever säga huruvida de tyckte maten såg 

god ut eller inte. Här gav alla en ungefär likvärdig bild. Även de som sagt att kött var bäst höll med om 

att bilden på fläskkarré såg grå och tråkig ut och därmed att allt kött inte var gott. Majoriteten enades 

om att köttfärssås, pannkakor och hamburgare såg gott ut. Pytt i pannan såg okej ut. Generellt var alla 

elever och alla tre grupper enade om resultatet.  
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Här fick eleverna helt gå på utseende av maten utan vetskap om huruvida maten var vegetarisk eller 

inte. Läraren frågade sedan vilka maträtter eleverna trodde var vegetariska och vilka som inte var det. 

Här var gruppen enade om att fläskkarré var kött, köttfärssås var kött och hamburgare var kött. 

Pannkakan och pytt i pannan var de osäkra på. Läraren sa att hamburgaren på bilden var vegetarisk men 

om den fortfarande såg god ut? Och att pannkakorna likaså var vegetariska. Några elever ur gruppen 

ändrade direkt attityd från att tycka att hamburgaren var godast till att den egentligen inte såg så god ut. 

Det visade tydligt på hur attityden spelade roll och deras bestämda bild styrde deras åsikt. Om de 

bestämt sig för att vegetarisk mat inte var bra så spelar det ingen roll hur god hamburgaren såg ut vid 

första anblick.  

 

 

4.2.2. Subjektiv norm  

Ett annat tema som uppkom under observationen var subjektiv norm. Med subjektiv norm menas den 

upplevda sociala pressen. Den kan upplevas annorlunda mellan elever vilket gör att anpassningen som 

sker hos eleverna efter den också kan skilja sig. Det som är gemensamt för alla delar som hamnar under 

temat subjektiv norm är att elevens inställning påverkas av hur de tror de bör agera utifrån förväntningar 

av sin omgivning. När det gäller skolelever handlar det främst om tankarna kring vad klasskompisar 

ska tycka och viljan att tycka som övriga. Behovet att passa in i det sociala sammanhanget upplevs som 

stor i klassrummet. Vad kompisarna tycker väger tungt i påverkan av elevens egen åsikt.  

 

Temat subjektiv norm tog form under observationen när det märktes att klasserna hade grupperingar. 

Grupperingarna hade inga tydliga regler utan skiljde sig väldigt mycket åt. Det märktes tydligt hur 

eleverna satt ihop i mindre grupper, allt från två och två till en grupp om fem personer. När frågorna 

ställdes var upplevelsen vid flera tillfällen att personer inom dessa grupper tittade på varandra och 

enades om svar innan de sa högt vad de tyckte. Det uppfattades även som ett mönster att grupperna som 

var positiva till ämnet miljö gärna satt längst fram och var ivriga att räcka upp handen och diskutera 

högt sinsemellan. Medan grupperna där inställningen till att diskutera ämnet var negativt mer 

fokuserade på att låta högt och se vem i gruppen som kunde störa diskussionen mest.  

 

Ett tydligt exempel på detta är från ena observationen där en grupp killar satt vid ett runt bord. Vid 

samma bord satt en tjej som snabbt visade sitt intresse för att få prata miljö i skolan. Hon berättade stolt 

om att hon tillsammans med sina vänner skulle klimatstrejka samma fredag. När lektionen drog igång 

var hon driven i frågorna och ville gärna vara delaktig och förmedla sina åsikter. Samtidigt satt det ett 

stort killgäng vid samma bord och överröstade henne när hon pratade och ropade saker som ”Miljönörd” 

och ”Sluta tycka att miljön är så viktig”. Upplevelsen var då att många andra hängde på att klanka ner 
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på diskussionen i sin helhet och även nedvärdera hennes intresse.  Genom att sitt på sidan och enbart 

observera uppmärksammades det hur vissa elever upplevdes mer osäkra i hur de skulle agera och tittade 

mest runt för att försöka avläsa situationen och därmed välja hur de själva ska agera för att inte riskera 

att bli utsatta för samma hån.  

 

Precis samma grupptryck blev tydligt under en senare observation där gruppen delades upp och ett 

killgäng blev skilda från övriga. Gruppen visade tydligt att dem inte tyckte miljön var något som 

behövdes diskutera, de påpekade flera gånger att de hellre hade haft matte som egentligen var ämnet 

som skulle läras ut under lektionen. På andra sidan klassrummet satt ett gäng tjejer som även dem skulle 

strejka för klimatet samma vecka och upplevde det som spännande att ämnet togs upp i klassrummet.  

 

Utöver dessa två grupper satt en elev en bit bort som uppenbart höll sig undan de två grupperna även 

om eleven gärna var med i diskussionen som gick. Han byggde alla sina uttalanden på fakta han läste i 

en bok samtidigt som diskussionen pågick. Det kunde vara uttalande som ”I min bok står det att 

mänsklig aktivitet har påverkat att miljön inte mår bra” eller ”I min bok står det att en att problemen är 

att vi slänger så mycket mat”. Där utspelade sig det sociala trycket genom att övriga i klassen kastade 

hårda ord mot honom som ”Ät upp din bok” eller ”Sluta läsa från den vi bryr oss inte”. Den sociala 

pressen kunde tolkas som osäkerhet mot att killen med boken helt enkelt var mer kunnig och påläst än 

övriga. Då var det lättare att stöta ut honom och peka på att han var felet och inte de övriga.   

 

Den subjektiva normen kan även vara positiv och ge något bra. I ett fall satt en grupp tjejer ihop. Två 

stycken hörde till gruppen som skulle klimatstrejka och visade även ett stort intresse av diskussionen. 

En tredje tjej säger då att hon inte vet så mycket om miljö egentligen, även om hennes vänner försöker 

lära henne och att hon då insett att det är på allvar. Under diskussionen tillägger hon en del, även om 

hon lägger mest tid åt att hålla med sina kompisar i deras åsikter. Hon berättar dock att hon testat mycket 

vegetarisk mat för att henne kompisar gjort det och att hon tycker att det är lika gott även fast hon inte 

trodde det förut.  

 

När det kommer till subjektiv norm syns en tydlig skillnad mellan killar och tjejer. Även om många i 

klasserna inte påverkas av varken subjektiva normer eller könsfördelningar så är majoriteten av de som 

är positiva tjejer och majoriteten av de som är negativa är killar. Det syns en skillnad i att tjejerna lättare 

står emot gruppen och säger som dem tycker oavsett vad övriga i gruppen anser. Killarna är däremot 

mer styrda av omgivningen. Genom att sitta på sidan av diskussionen blev det tydligt att killarna la mer 

fokus på att observera sin omgivning innan de gav svar på frågorna. Precis som de vid flera tillfällen 

även väntade in och lät någon annan svara först men det uppenbarade sig främst då det i alla killgrupper 

var kille som pratade mest och de andra höll med i alla hans åsikter. En tydlig ledare. Om han tyckte 
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vegetarisk hamburgare var dåligt så höll övriga med och så vidare, även om det bara visades genom en 

instämmande nick.  

 

 

4.2.3. Upplevd beteendekontroll  

Temat upplevd beteendekontroll är det tema som fokuserar på tidigare erfarenheter och hur det formar 

elevernas åsikter. Åsikt baserat på tidigare erfarenheter kan påverkas av tidigare upplevda konsekvenser 

från händelser eller val. Det kan också påverkas av hur stor insats som krävs av individen för att 

genomföra valet eller hur stor vinst individen kan få ut av det. Valet i det här fallet är valet mellan 

vegetarisk eller icke vegetarisk mat.  

 

I det här temat kommer därför tidigare upplevelser som format elevens åsikt in. Oavsett yttre påverkan 

eller en förutbestämd bild. Här spelar även elevens vilja roll, om individen har en önskan om att förändra 

sitt beteende eller sina val. Om individen i fråga inte är motiverad att lägga den insats som krävs för att 

förändra beteendet kommer det inte heller ske. Här kan även faktorer som tid och kunskap spela roll för 

hur utformningen blir.  

 

Alla elever fick svara på frågan om de brukade äta mycket vegetarisk mat, antingen i skolan eller 

hemma. Det visades sig då finnas ett tydligt samband mellan att äta vegetarisk mat hemma och att då 

också ta det i skolan ibland. Majoriteten av dem som aldrig åt vegetarisk mat hemma menade att dem 

inte heller valde det frivilligt i skolan.  

 

Ingen elev i någon observationsgrupp var fullt ut vegetarian utan alla åt mer eller mindre kött. Många 

elever hade åsikter som återspeglade att dem ibland hade ätit vegetariskt och att det då smakat illa, 

därför gör all annan vegetarisk mat också det. Många elever uttryckte en osäkerhet kring vegetarisk 

mat. De menade på att det ibland är svårt att veta vad det är för mat då de inte är vana att äta vegetariskt. 

Att det ofta är många konstiga saker i vegetarisk mat, exempelvis bönor eller soja som få elever inte 

visste hur det smakade, på frågan om de trodde det var gott svarade de nej. Precis som andra produkter 

som kom på tal under diskussionen, exempel quorn, vegetariska köttbullar och kikärtor som också var 

ovanliga produkter. Många av eleverna resonerade då att det var bättre att äta den vanliga maten för att 

de då visste hur maten smakade och om de gillade den eller inte. 

 

I det här temat avspeglar sig barnets erfarenhet av en upplevelse. Den upplevelsen har formats till 

kunskap i barnets medvetenhet. Det visade sig då läraren pratade med eleverna om det viktiga i att alltid 

smaka på maten innan dem kan säga att det inte är gott. I det här fallet påverkade erfarenheten då barnet 

faktiskt kunde säga att denne har smakat på maten en gång innan och inte tyckte om det. I det här fallet 
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har eleverna argumentet med sig att de redan gjort rätt för att tycka illa om det, för en gång smakade 

det inte bra och då vill dem inte ha det igen. För i barnets uppleva medvetenhet är det inte gott nästa 

gång om det inte var det den första gången.  

 

Det var även många elever i alla tre observationsgrupper som inte förstod varför det var bättre att äta 

vegetarisk mat. Dem såg inte syftet och vad de fick för vinning av det. Det var ofta samma personer 

som tidigare sagt att de inte var oroliga för klimatförändring som påpekade bristen på egen vinning i att 

förändra sin kost. De menade på att de enbart ville äta den vanliga maten och att vegetarisk mat var en 

specialkost för elever som inte kunde äta det som alla andra åt. Några elever menade på att att dem inte 

tänker så mycket kring vad de tar för mat, de tar bara från samma ställe som dem alltid har gjort. Det är 

på den platsen i matsalen där den ordinarie maten finns eftersom vegetarisk är på en separat station. En 

elev tar upp att de inte alltid får äta hur mycket vegetarisk de vill i skolan. Hon tycker att det ibland är 

godare med vegetarisk, exempelvis potatisbullar är hennes favorit. Om hon vill ha det den dagen 

potatisbullar serveras som vegetarisk mat måste hon vänta tills eleverna som har vegetarisk mat som 

specialkost har ätit sig mätta innan hon får ta. Hon menar då att hon förlorar tid av sin rast för att vänta 

på maten vilket hon inte vill. Den här är regeln gäller vissa dagar när det är speciellt populär mat som 

vegetariskt alternativ.  

 

 

4.2.4. Okunskap 

Eleverna hade allt som oftast en bestämd åsikt av vad de tyckte. Och mer eller mindre alla elever höll 

fast till den åsikten genom hela observationen även om de ibland sa emot sig själva. Ofta kunde en stor 

okunskap urskiljas i uttalanden och ageranden.  

 

Det kunde avspegla sig i både elever som uppskattade vegetarisk mat och elever som bara ville äta mat 

med animaliskt protein i. Dem kunde enkelt urskilja vegetarisk mat mot ”den vanliga” i skolmatsalen, 

för där hade den vegetariska maten en speciell plats. Då var många säkra på att den vegetariska maten 

både smakade och såg sämre ut. Dem valde då aktivt att inte gå till den vegetariska delen av matsalen. 

Dem hade helt enkelt en fastställd åsikt. Senare under observationen visades bilder på mat och eleverna 

fick svara på vilka maträtter som såg goda ut och senare på vilka de trodde var vegetariska. Här gick 

dem helt på hur maten såg ut när dem svarade på om det såg gott ut. Då svarade flera stycket som 

tidigare sagt att vegetariskt både smakade och såg sämre ut att de vegetariska alternativen såg goda ut 

på bilden, då utan att veta om att det var vegetariskt. En av bilderna var pannkakor som övervägande 

elever tyckte såg goda ut. Då kom frågan om det var vegetarisk mat och eleverna blev osäkra. De tittade 

på varandra, de tittade på läraren och såg osäkra ut i väntan på att någon skulle svara. Det blev då 
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handuppräckning för dem som trodde pannkakor var vegetarisk mat. Ungefär hälften räckte upp handen 

och hälften höll den nere.  

 

Okunskapen visade sig även i början av observationen när diskussionen gick mer övergripande om 

miljö och klimat. Då var många av eleverna enade om att det var bra att äta vegetarisk mat, bättre än 

kött. På frågan varför vegetarisk mat var bättre att var de osäkra och oense. Någon menade på att det 

var kor som var dåligt och att det var bättre att odla men utan att veta varför. Majoriteten visste inte alls.  

 

Eleverna hade även väldigt svårt att definiera vad som faktiskt var vegetarisk mat och inte. En pojke 

hade under första delen av observationen förklarat att han inte kunde tänka sig äta vegetarisk mat och 

att kött var bäst. När han sedan fick se bilderna på maten tyckte han inte att fläskkarrén såg god ut. Han 

sa då att han inte gillade rött kött, att det andra köttet var bäst. Diskussionen gick vidare till huruvida 

deras favoriträtt gick att göra vegetarisk. Samma elev sa att han gillade hamburgare och att det inte 

kunde vara gott utan kött. Läraren frågade då om eleven i fråga tyckte om hamburgare fast han inte 

tyckte om rött kött. Eleven såg fundersam ut. Läraren frågade om eleven visste vad som menades med 

rött kött. Han erkände då att han inte visste vilket kött som var rött kött, utan att han mest hört att kött 

kunde kallas för olika.   

 

 

Vidare fick eleverna svara på vilken deras favoritmat var. Det kastades upp olika förslag. Hamburgare, 

tacos och pizza var de rätter som flest elever hade som favorit. Vidare frågade läraren om den 

favoriträtten gick att göra vegetarisk. Eleverna enades om att vissa rätter, som revbensspjäll och 

skinksås inte gick att göra vegetariskt. En del elever var även säkra på att tacos, pizza och hamburgare 

inte heller gick att göra vegetariskt, även om det här började bli skilda åsikter mellan olika grupper. 

Vissa menade på att vegetariska substitut som quorn eller sojafärs kunde göra så maten kunde bli 

densamma fast vegetarisk. Medan vissa andra inte var helt säkra på huruvida det skulle smaka likadant 

utan kött. Många av eleverna upplevdes generellt osäkra på det vegetariska faktiskt var och vad som 

gick att göra utav det.  
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

Varje social verklighet är otillgänglig att fastslå genom bara observation (Fangen, 2013). Det är en 

förutsättning att kommunicera för att förstå bakomliggande meningar och tankar i det som sägs. Att 

beroende på om du enbart observerar en händelse eller om du samspelar genom en händelse kan 

situationen uppfattas olika och genom att bara observera kan viktiga tankar utebli och sambandet kan 

bli missvisande. Enligt Bryman (2011) använder de flesta kvalitativa forskare mer än en metod för att 

säkerställa att slutsatsen är korrekt. Exempel brukar observationer kompletteras med intervjuer. I mitt 

fall är tiden för knapp för att hinna kombinera fler metoder vilket begränsar trovärdigheten i slutsatsen.  

 

Observation som metod inom den kvalitativa forskningen studerar intensivt en liten del av en större 

social verklighet (Bryman, 2011). Den studerade gruppen har en del gemensamma faktorer. I den här 

studien är observationerna gjorda på elever som dels går i samma klass och därav har en social påverkan 

av förbestämda yttre faktorer, men också är observationen enbart gjord på elever i samma åldrar. Det 

är enbart elever i årskurs fyra som kommer symbolisera vad en generell elev tycker. Överförbarheten 

på alla övriga elever i alla olika åldrar kan vara svår att fastställa. Det är många faktorer som gör att 

åsikterna i frågan kan skilja beroende på elevens ålder och umgänge. I den här studien har urvalet styrts 

av tidsbegränsningar och därför kan upplevas aningen begränsat. Något som är viktigt att ha med i 

slutsatsen. Bryman (2011) menar även att det i alla typer av observationer finns en risk att 

trovärdigheten sänks då deltagarna i observationen vet om att de observeras och anpassar sin åsikt 

därefter.   

 

Ett grundläggande mönster hos människan är förståelse (Fangen, 2004). Det är en grundläggande insikt 

att människan alltid har en förutfattad bild och en grundförståelse för fältet som ska observeras. Den 

förståelsen och förutsättningen kommer vartefter förändras allteftersom det tillkommer ny kunskap och 

nya insikter. Det är viktigt som observatör att vara medveten om det här och vara medveten om att 

idealet är att inta fältet med ett öppet sinne. Även om det är omöjligt att gå in på ett fält utan några 

förkunskaper alls. Det har därför varit viktigt att innan observationen tog form formulera mina egna 

förkunskaper och den förutfattade bilden av hur observationen skulle bli, istället för att förneka dessa. 

Generellt för kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) att den främst grundas i hur en viss grupp 

individer tolkar verkligheten, vilket gör att sanningen kan skilja sig mellan olika grupper. Observationer 

lämnar även mycket öppet för tolkning när det insamlade materialet ska analyseras. I vissa fall hade 

barnen svårt att formulera sig och kan ha menat något annat än jag uppfattade det som.  

 

Observation valdes till uppsatsen främst av den anledningen att barn är inblandade i undersökningen. 

En första tanke var att använda intervjuer som metod men det skulle kräva samtycke från föräldrar och 
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bli en mer omständlig process. Alternativ två var enkät men efter att ha rådslagit med läraren för den 

aktuella klassen menade han att flera av barnen har svårt att sätta sina tankar i text. Därför landade 

beslut i att en icke-deltagande observation var det bästa alternativet för att få ut maximalt för 

undersökningen men utan att riskera att barnen upplever obehag kring sin delaktighet. Det har varit en 

nödvändighet att välja observationer för att värna om elevernas integritet samtidigt som det begränsat 

resultatet då observationer inte är mätbara på samma sätt som andra metoder. Men för att öka validiteten 

i undersökningen hade det varit bra med fler observationer.  

 

5.2 Avståndet mellan planering och klassrum 

Sverige präglas av ett system där planering av verksamheter ofta sker på en annan nivå än vad den 

faktiska verksamhetsutövningen gör. Skolan är en verksamhet som återspeglar detta system. Den mest 

centrala rollen i en fungerande skola är pedagoger och lärare, de personer som dagligen håller igång 

verksamheten. Hur lärarna arbetar bygger på vad en statlig myndighet eller ett statligt verk har bestämt 

att de ska göra, med syfte att få en likvärdig skola över hela landet. Läroplanen lgr 11 har tagits fram 

för att kunna appliceras på alla barn i förskola och grundskola i Sverige. Den är gjord för att alla lärare 

och pedagoger ska jobba utifrån samma mål och nå samma resultat. Vad som blir problematiskt är att 

barn inte är anpassade för att fungera efter samma mål och regler. I klasserna där observationerna 

genomfördes var det ca 30 personer i varje klass, med en lärare. 30 elever med olika behov, olika 

intressen och olika sätt att lära sig, samtidigt som alla har samma krav och förväntningar på 

kunskapsinlärning.  

 

Här landar det på läraren att åstadkomma det som skolverket har bestämt att varje elev vid avslutad 

grundskola ska kunna. Ett ansvar att ge varje elev vad den behöver, trots den stora klassen med olika 

elever. Det överensstämmer med Torstensson-Ed (2003) som menar att vuxna, till skillnad från barn, 

har en förmåga att dela in verkligheten i fack. Fack som det här ska du lära dig, det här ska vara ett 

intressant ämne, barnen kommer uppskatta det här. Torstensson-Ed (2003) betonar vidare att skolans 

verklighet utgår från den normativa bilden. Många elever går den normativa bilden att applicera på, en 

del elever faller inom ramen för styrdokumenten, men många hamnar också utanför vad som förväntas 

av dem.  

 

Detsamma gäller när styrdokumenten om skolmat målar upp en vision om hur barnen ska finna 

matglädje, bli mätta och fyllda med energi av skolmåltiden. Livsmedelsverket baserar sina riktlinjer på 

vad evidensbaserad kunskap anser är hälsosam mat. De nämner bland annat att baljväxter är ett bra 

alternativ istället för sallad, det ger mer näring och är bättre ur ett miljöperspektiv. Även här återspeglas 

hur tjänstemännen som skriver riktlinjer inte är personerna som finns på plats i verksamheten. Under 

observationen var flera barn eniga i att bönor inte var gott. Trots det står det tydligt i rekommendationer 
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från livsmedelsverket att barn bör bli serverade och äta baljväxter i skolmatsalen. Även här återspeglas 

glappet mellan planering och verklighet. Styrdokumenten visar att det finns en distans mellan hur 

barnen hanterar och bemöter verkligheten och hur de enligt tjänstemän förväntas göra och tycka. Även 

om det rör en så liten del som bönor istället för sallad återspeglas det att styrdokumenten inte har haft 

barnen som målgrupp och i centrum. För även om bönor är ett bättre alternativ så kommer inte barnen 

bli mätta, känna matglädje och få energi till dagen om de anser att maten inte är vad dem vill ha.   

 

Styrdokumenten kan diskuteras utifrån teorin om planerat beteende då det är just vad styrdokumenten 

gör, de planerar ett önskvärt beteende hos eleverna. Det sker utan att riktigt ta hänsyn till målgruppen 

som beteendet ska appliceras på. Det upplevs som ett glapp mellan vad samhället genom styrdokument 

vill att skolan ska vara och vad det faktiskt är utifrån förutsättningarna med stora grupper och få lärare. 

Ajzen (1991) menar att intentionen till ett det planerade beteendet är avgörande. Utifrån den teorin är 

det mindre viktigt hur styrdokumenten planerar för skolverksamheten, det som är avgörande är barnens 

planering och vilja. Barns verklighet går enligt Torstensson-Ed (2003) inte att planera och kategorisera. 

Barnen är enklare än vuxna, barnen är enklare än styrdokumenten som förklarar hur dem ska bete sig. 

Barn tycker antingen att bönor är gott eller inte gott. Barnen tycker antingen miljö är ett tråkigt ämne, 

eller så tycker dem inte det. Styrdokumenten kan inte påverka barnens intentioner. Den som ska fylla 

glappet mellan styrdokumentens vision och elevens intention är läraren och pedagogerna. Deras roll är 

avgörande för måluppfyllelsen från dokumenten.    

 

Om eleverna inte är intresserade av ämnet miljö och klimatförändring, kommer de inte heller hitta en 

vilja att förändra sina levnadsmönster, oavsett vad läroplanen säger. Precis som eleverna inte kommer 

tycka att bönor smakar bättre enbart för att livsmedelsverket påpekar att det är nyttigt och ett bättre val 

i sina dokument. I glappet mellan styrdokumentens vision och hur det faktiskt är i skolan återfinns 

pedagoger och lärare. Deras arbete med att uppmuntra och driva på det planerade beteendet som 

styrdokumenten önskar se är avgörande för resultatet.  

 

5.3 Yttre påverkan  

Resultatet visar att det finns många faktorer som påverkar barnen i sin åsikt, mer än den faktiska åsikter 

kring mat och miljö. Fyra teman formades utifrån underliggande faktorer som visades i observationen. 

Fyra teman med syfte att återspegla och lyfta fram vad som påverkar barnen i olika riktningar och 

slutligen formar deras inställning. Utifrån teman framkom även andra fynd som kunde återspeglas 

genom alla teman.  

 

I resultatet är det tydligt att genus har en stor påverkan. Kanske inte direkt en påverkan för vad varje 

elev väljer att äta eller vad varje elev faktiskt tycker utan mer en påverkan i hur attityd och uttryck kring 
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ämnet mat och miljö tar form. Genus är en upptäckt som går att dra över alla tre grupper, även om det 

också fanns undantag. Den tydligaste avspeglingen under observationen var hur tjejerna inspirerade 

varandra till att göra bättre val. De ville lära varandra, stötta varandra och hjälpas åt för att åstadkomma 

en förändring. Några hade mer kunskap i ämnet och blev ledande i gruppen utan att utnyttja det 

ledarskapet. För dem var det viktigaste att ofta starta diskussion om miljö och visa att dem brydde sig 

om frågan för att få med så många andra som möjligt. Lika tydligt som tjejerna gärna ville utnyttja 

diskussionen till att visa sitt engagemang ville killarna göra det motsatta. Killarnas intresse verkade 

främst ligga i att störa och klanka ner på tjejerna, framför att de egentligen byggde uttalanden på deras 

åsikt. Det kunde visa sig genom att killarna avbröt tjejerna när de pratade genom att avbryta när tjejerna 

pratade och kasta med nedvärderande uttryck som “Miljötönt” eller att dem skrek rakt ut “Kan jag gå 

på rast för miljö är ändå bara skit”, vilket ledde till att tjejerna tappade tråden. Det här är något som 

överensstämmer med vad Torstensson-Ed (2003) menar. Hon menar att en genusordning återfinns bland 

barn och ofta kan avspegla sig i sociala sammanhang. Genus kan avspegla sig i bland annat vilka 

intressen som anses vara attraktiva. Här blev det en tydlig skillnad i att miljöintresse ansågs vara ett 

feminint intresse och därmed inget för killarna att intressera sig i. Torstensson-Ed (2003) menar att 

forskning även har bekräftat att tjejer ofta är mer vågade att genomföra förändring. I det här fallet 

avspeglar det sig genom att tjejerna gärna provar vegetarisk mat om kompisarna gör det och gärna byter 

ut vanor som dem lär sig är dåliga för miljön. Genusordningen gör att det i klasserna som observerades, 

och därmed mest troligt i andra liknande klasser, återfinns en värdering i att killar ska äta kött och 

tjejerna kan äta vegetariskt. Precis som killarna inte visar sig emotionella nog att bry sig om miljön, 

medan tjejerna öppet visar sin oro och förtvivlan.  

 

Resultatet återspeglar även vikten för eleverna att passa in i sammanhanget. En strävan mot social 

acceptans bland kompisar och därför påverkan från grupptrycket att tycka som alla andra tycker för att 

åstadkomma det. Goodwin (2006) menar att barn har en god förmåga att anpassa sig och sina roller 

samt uttryck utifrån det behov som den sociala situationen kräver. Det återfinns inga tydliga beteenden 

där alla anpassar sig likadant, utan mer ett generellt beteende som går ut på att hålla med och göra 

likadant som kompisen bredvid. Exempel vänta med svar tills kompisen har svarat, eller aldrig tillföra 

egna åsikter under diskussionen utan bara nicka instämmande. Precis som genus är det här en typ av 

gruppering. I det här fallet en gruppering där vissa har närmare till sin faktiska åsikt och kan basera sitt 

agera utifrån det. Medan andra beter sig på ett annat sätt än deras åsikt säger, för behovet att passa in. 

Äter kompisen vegetariskt är det socialt acceptabelt i din grupp, väljer kompisen att inte göra det så gör 

du detsamma. En låsning i utvecklingen mot hållbarhet. Där utvecklingen bland barn baseras på 

förutbestämda regler och förväntningar i ett socialt sammanhang.  
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Okunskap var det tema som gjorde det möjligt att se efter bakomliggande orsaker till varför vissa barn 

hade sin bestämda åsikt. Många gånger var eleverna som var bestämt negativa till mat och miljö också 

de personerna som flera gånger sa emot sig själva i sina uttalanden. Dem kunde exempel under 

diskussionens gång justera sina anledningar till varför miljön inte kändes viktig eller varför de inte åt 

vegetarisk där de skilda anledningarna sa emot varandra. Eller när dem skulle svara på vad som faktiskt 

var vegetarisk mat visade det sig att många hade svårt att avgöra. Men trots att dem inte visste vad 

vegetarisk mat var, visste de säkert att vegetarisk mat varken var gott eller bra. Det gjorde det 

nödvändigt att se efter andra faktorer som var avgörande för åsikterna, då eleverna avslöjat sig själva 

faktiskt inte veta.  

 

5.4 Förutsättningar att lyckas  

I arbetet mellan styrdokumentens vision om hur skolan och skolmåltiden ska fungera och barnens 

faktiska beteende återfinns pedagoger och lärare. Styrdokumenten har en tydlig bild av vad dem vill 

åstadkomma. Det är fina förklaringar på vad skolan ska åstadkomma, hur ämnet mat och miljö ska 

prägla all undervisning och därmed inspirera barnen till sina val i matsalen. Resultatet är tydligt 

beskrivet i dokumenten, vart arbetet ska landa. Däremot är vägen dit inte beskriven, den lämnas till 

varje kommun, skola och lärare att tolka utifrån sina egna preferenser och åsikter. Återigen återspeglas 

Ajzens (1991) teori om planerat beteende där intentionen är avgörande för utfallet. Dokumenten syftar 

till att skapa en jämlik och likvärdig skola och skolmåltid för alla elever, men genom att inte beskriva 

tillvägagångssätt kan ämnet mat och miljö utebli för vissa elever. Utan ett beskrivet tillvägagångssätt 

kan läraren välja att lägga stort fokus vid ämnet, eller bara nämna det kort någon gång ibland, utifrån 

vad denne själv anser är relevant. Det ges utrymme för läraren att fylla sin undervisning mer med 

innehåll som intresserar den själv och mindre med saker som inte intresserad denne. För utan mätbara 

mål är det svårt att avgöra huruvida målsättningen uppfylls eller inte. Likaså rekommenderar 

livsmedelsverket att alla elever bör erbjudas vegetarisk mat och att vegetarisk mat inte bör stå som en 

egen station, även här är det upp till varje skola att avgöra hur de agerar utifrån rekommendationerna. 

En elev från observationen vittnade om att hon gärna åt vegetarisk men att hon då behövde vänta ut alla 

som hade anmält vegetarisk mat som specialkost. En annan elev tog upp att vegetarisk inte var för alla 

då det inte stod vid den vanliga maten. Det återspeglar att oavsett hur välformulerade och högt uppsatta 

visionerna är så är det problematisk att säkerställa att visionerna uppfylla utan att kunna mäta målen.  

 

I resultatet från undersökningens dokumentanalys var fostran ett av de teman som upptäcktes. Det är 

ett tema som betonar allting utöver den akademiska kunskapen som varje elev ska få med sig från 

skolverksamheten. Det handlar om att eleven ska lära sig bland annat värderingar, rättvisa, attityder och 

jämställdhet. Något som återspeglas i matsalen då lärarna förväntas rymma sina pedagogiska luncher 

med dessa ämnen som inte alltid hinns med i klassrummet, för klassrummen ska präglas av mer 
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akademisk kunskap. I observationen framkom att alla elever mer eller mindre hade en förutbestämd 

bild av sin åsikt kring ämnet mat och miljö, den kunde visa sig både positiv, negativ eller väldigt neutral 

där eleven gillade båda delarna. Men ingen stod helt tafatt utan åsikt. Här menar styrdokumenten att 

lärarens arbete ska kunna påverka. Läraren ska kunna forma eleven till ett, enligt samhällets normer, 

önskvärt beteende. Den traditionella synen från psykologer och forskare menar att barns beteende och 

normer härstammar från föräldrarna och andra viktiga personer i barnets liv (Goodwin, 2006). 

Förutsättningarna för en lärare att forma goda värderingar och en god samhällssyn hos eleverna är 

begränsade. När tiden i klassrummet främst ska fokusera på det akademiska och luncherna som finns 

till förfogande är korta och livade när barnen helst vill ut på rast. Tiden som en förälder eller annan 

vuxen person i barnets liv har att forma barnets värderingar är betydligt större än tiden som läraren ges. 

Det är därför omöjligt att värderingar hemifrån inte kommer prägla barnets åsikter. Många av åsikterna 

som barnen bär med sig har mest troligt avspeglat sig från hur föräldrar eller andra vuxna pratar om 

ämnet. Exempel hur barn som aldrig väljer vegetarisk mat är övertygande om att det inte är gott. Här 

kan det bara antas att barnet hade hört någon säga att vegetarisk inte är bra och att barnets inställning 

har sedan styrts utifrån den bilden.  
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6. Slutsats  

I detta avsnitt kommer slutsatser att redovisas genom att besvara undersökningens frågeställning.  

Hur kan styrdokument som har utformats av svenska myndigheter och statliga verk bidra till en 

ökad kunskap kring ämnet mat och miljö bland skolelever? 

Styrdokumenten präglas rakt igenom av visioner och målbilder kring hur skolverksamheten och 

måltidsverksamheten ska bedrivas. Den har stort fokus kring hur barnen ska känna, uppleva och tycka 

medan de tar in kunskapen kring ämnet. 

 

Det styrdokumenten kan bidra till i elevernas kunskapsinlärning är att det sätter krav på lärare och 

måltidsverksamhet att få in ämnet i skolverksamheten. Genom att det är en stående del av kraven från 

myndigheter och statliga verk förväntas det att elever ska få möjlighet att nå upp till målbilderna som 

bestämts.  

 

Resultatet visar att styrdokumenten dock inte bidrar mer än så till att eleverna faktiskt intar kunskap 

kring ämnet mat och miljö. Styrdokumenten har sitt fokus på resultatet framför hur skol- och 

måltidsverksamhet i praktiken ska åstadkomma att nå dit. Det saknas ett beskrivet tillvägagångssätt och 

det saknas mätbara mål. Det lämnas till varje enskild lärare att hitta metoder för att åstadkomma de 

resultat som styrdokumenten önskar. Styrdokumenten säger inte mer än att ämnet ska benämnas och 

finnas med som ett perspektiv under all övrig undervisning. Hur läraren väljer att tolka det kan skilja. 

Det innebär att styrdokumenten likväl kan bidra till att en del lärare ger ämnet stort utrymme medan en 

del lärare väljer att ge det ett mindre utrymme. Dokumenten lämnar det öppet för tolkning hur mycket 

kunskap inom ämnet som är relevant för en skolelev vilket gör att det som bidrar till kunskapen kring 

ämnet mat och miljö snarare är varje enskild skolverksamhet och lärare framför styrdokumenten.  

Hur beter sig och kommunicerar skolelever i undervisningen kring ämnet mat och miljö?  

Skolelever beter sig och kommunicerar om ämnet mat och miljö så som barn förväntas göra. Alla är 

olika och har olika åsikter kring ämnet vilket resulterar i olika yttranden och skilda beteenden. Det gör 

det omöjligt att generalisera och landa i en slutsats som beskriver enbart ett beteende och en viss typ av 

kommunikation från barnen.  

Barnen visar tydligt upp sociala grupper och beroende på grupptillhörighet påverkas också beteendet 

och uttalanden. Det gör att det även skapas värderingar i olika åsikter. Värderingarna och 

grupperingarna utgör grunden till elevernas agerande. Det återspeglar ett behov av att passa in i 

sammanhanget och åsikten blir den som passar bäst i sammanhanget.  

Undervisningen präglas av att eleverna generellt saknar faktiskt kunskap kring ämnet. Vilket förstärker 

att elevernas uttalanden främst bygger på en förutbestämd åsikt utan att kunna argumentera för varför 
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dem tycker som dem gör. Det gör att bemötande mot klasskompisar som har en annan åsikt kring ämnet 

blir på en personlig nivå. I brist på faktiska argument kring deras skilda åsikter blir det istället 

nedvärderande ord och psykningar för att vinna diskussionen.  
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