
ACTA
UNIVERSITATIS

UPSALIENSIS
UPPSALA

2020

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
from the Faculty of Educational Sciences 22

Matens betydelse för hälsa

Studier av meningserbjudanden i hem- och
konsumentkunskap

EMMA OLJANS

ISBN 978-91-513-0983-5
urn:nbn:se:uu:diva-416732



Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Eva Netzelius sal,
Blåsenhus, Von Kraemers Allé 1, Uppsala, Friday, 18 September 2020 at 13:15 for the degree
of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Faculty examiner:
Professor Mikael Quennerstedt (Institutionen för hälsovetenskaper Örebro universitet).

Abstract
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The overall aim of this thesis analyzes and discusses the importance of food for health as
educational content in Home Economics (HE). More specifically, the educational content
of food and health is examined through analysis of meanings expressed in syllabi and in
teachers' talk.  This thesis shows different constructions of the educational content regarding the
importance of food for health. Furthermore this thesis highlights and problematizes that there
are different views on what this content includes, as well as the relationship between facts and
values in this educational content.

Two research questions have guided this investigation:
This thesis focuses on the importance of food for health as educational content in Home

Economics (HE). More specifically, the educational content of food and health is examined
through analysis of meanings expressed in syllabi and in teachers' talk.

• What meanings concerning the importance of food for health are constructed in syllabi of
home economics1962-2011?
• What meanings concerning food in relation to health are constructed in teachers' talk about
teaching?

The two research questions are addressed in three studies: one syllabi text study (paper I) and
two studies where the empirical data is constructed through six focus group interviews including
27 participating teachers (paper II and III). The thesis has a theoretical basis in curriculum
studies, and the didactical questions serve as part of an analytical approach. Furthermore, a
discursive approach to analyze meaning making is used. The findings show that the educational
content of food in relation to health is constructed in different ways. There is more than one way
to develop a healthy lifestyle according to the educational content of HE. Moreover, the result
shows challenges in education of food in relation to health concerning the multi-dimensional
content and concerning the values and normativity in what should be included when teaching
about healthy lifestyles. These challenges are discussed in term of the large number of values that
are linked to the choice of food consumption. Lastly, the dissertation illuminates the importance
of continuing to theorize about teachers’ views of educational content and discussing teachers’
awareness of their own epistemic perspectives when teaching.
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Förord 

Att skriva en avhandling är i stor utsträckning ett mångårigt team work. Min 
tid som doktorand har berikats av så många människor, som generöst har 
dela med sig av sin tid, sitt kunnande och sitt engagemang. Somliga har bi-
dragit till avhandlingens tillkomst i hög utsträckning, andra har bidragit mer 
indirekt i form av informella möten under resans gång. Jag kan tyvärr inte 
nämna er alla vid namn men jag vill ändock uttrycka min tacksamhet till 
samtliga. Med detta sagt är det följaktligen många människor som har bidra-
git till att denna avhandling nu äntligen är klar! 

För att nämna några vill jag börja med att tacka mina handledare som på 
många sätt har bidragit till detta avhandlingsprojekt. Ett stort tack till min 
huvudhandledare Karin Hjälmeskog, för att du alltid är så rak och genuin i 
din kommunikation. Jag beundrar din kompetens, ditt engagemang och din 
entusiasm för avhandlingens ämnesdidaktiska inriktning. I ur och skur har du 
på ett professionellt sätt läst, kommenterat och inspirerat mig i fortsatt skri-
vande. 

Vidare vill jag tacka min biträdande handledare Jonas Almqvist. Du är en 
kritisk granskare som med ditt vetenskapliga kunnande har guidat mig under 
forskningsprocessens gång. Tack för all uppmuntrat och välvilja som du 
bidragit med när du läst och kommenterat mina texter.  

Ett stort tack till Leif Östman som har givit mig värdefulla kommentarer 
på manus via olika SMED-seminarium. Jag vill också rikta ett tack till alla 
kompetenta kollegor som, genom deltagande i SMED och Komparativ di-
daktik, bidragit med konstruktiv kritik och input på utvalda texter i förelig-
gande avhandling. Utöver detta har avhandlingens texter kritiskt granskats 
offentligt vid några tillfällen. Jag vill därmed rikta ett stort tack till Päivi 
Palojoki som har läst och kommenterat mitt 50-procent manus. Samt ett stort 
tack till Ulf Olsson som har läst och kommenterat mitt 90-procent manus. Ett 
stort varmt tack även till Eva Lundqvist och Åsa af Geijerstam som i slut-
skedet av avhandlingsskrivandet gjorde en noggrann läsning av manuset och 
bidrog med givande kommentarer och värdefulla synpunkter som gav ork att 
fortsätta skriva hela vägen in i mål. 

Jag är även tacksam för att jag har haft möjligheten att genomföra en del 
av min doktorandtid vid institutionen för kostvetenskap. Tack till Ylva Mats-
son Sydner och Helena Elmståhl som med vetenskaplig blick har granskat 
och kommenterat forskningsprocessen och texter inom ramen för delstudie I. 
Tack även till Christina Fjellström för att du på många sätt, med ditt veten-



skapliga kunnande, har uppmuntrat mig i forskningsarbetet. Du inspirerar 
med ditt till synes aldrig sinande engagemang för kostsociologiska perspek-
tiv på mat och matvanor. Vidare vill jag uttrycka ett stort tack till alla inspi-
rerande doktorander på IKV! Vad hade institutionslivet varit utan dokto-
randkompisar? Jo, torrare än nödvändigt! Många varma tack till Elin, Per-
nilla, Malin, Nicklas, Christine, Anette, Karolin och Marie för alla goda 
samtal (och middagar) som vi har delat tillsammans. Tack till Lolita, Albina, 
Emmalee och Ingela för den givande tiden i forskarskolan (NFHK). Vidare 
vill jag tacka Kristina, Nils, Mona-Lisa, Elin, Josefin, Judit, Anna, Oscar, 
Olle, Leo, Tina, Tatiana, och slutligen till min fantastiska rumskamrat Mar-
tin! Ni ska alla ha ett hjärtligt tack för denna tid vid Edu. Ett särskilt tack vill 
jag rikta till Lolita (igen). Jag är så glad och tacksam för att jag har lärt 
känna dig. Du har inte bara varit en god kollega under denna tid, du har även 
blivit en sann vän.  

Som avslutning vill jag tacka dem som står mig närmast, familj, släkt och 
vänner som ständigt har uppmuntrat mig i vått och tort. Ett varmt tack till 
mamma, pappa och Johan för att ni alltid har stöttar mig och funnits vid min 
sida oavsett vad. Jag är så tacksam för ert stöd och er omtanke. Jag har även 
de bästa släktingar och vänner en kan tänka sig och ni alla betyder väldigt 
mycket för mig. Ett ödmjukt tack till Simon, min partner in crime! Tack vare 
din tillgivenhet, humor och förståelse har detta projekt varit möjligt att ge-
nomföra trots husköp, totalrenovering, knäoperation och småbarnsnätter – 
puh! Sist men inte minst vill jag tacka mina käraste ögonstenar Edwin och 
Alice. Jag är så tacksam över att få vara er mamma. Jag vill även passa på att 
tack er båda för att ni med jämna mellanrum har fått mig att fokusera på de 
verkligt viktiga frågorna här i livet. Exempel på aktuella ärenden som disku-
teras är; vad består skuggslem av? Hur ska man böja tungan för att åstad-
komma ett perfekt visselljud? Och varför är amerikanska blåbärspannkakor 
den godaste maten som finns i hela universum!? 

 
Emma Oljans 
 
Lidingö, juli 2020 
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1 Introduktion 

Föreliggande avhandling handlar om vilket meningserbjudande som kon-
strueras i läroplanstexter, samt i lärares tal om undervisning, rörande matens 
betydelse för hälsa. Begreppet meningserbjudande innebär att undervisning 
ses som ett erbjudande av mening och kan sägas kommunicera olika betydel-
ser via olika val av innehåll (jfr Englund 1997, 1998, 2004). Lärarens olika 
val i undervisningssituationer ses i detta perspektiv som skapandet av ett 
erbjudande av mening till eleverna. Beroende på vilket innehåll som kon-
strueras i undervisningen erbjuds elever skilda möjligheter och begränsning-
ar av undervisningsinnehållet (Englund 2004). Vidare kan undervisning så-
ledes betraktas som en moralisk och social handling, som inbegriper olika 
medvetna och omedvetna val av innehåll, och dessa olika val medför att 
vissa diskursiva meningar konstrueras i undervisningen medan andra utesluts 
(Englund 1998). Detta innebär att vissa kunskaper och sätt att se på ett 
undervisningsinnehåll ges en viss auktoritet framför andra möjliga alternativ. 
Detta beskrivs som “teaching as an offer of (discursive?) meaning” (Englund 
1998, s 215). Detta perspektiv möjliggör en analys av de diskursiva mening-
ar som erbjuds och skapas i en specifik undervisningskontext. Föreliggande 
avhandling tar således sin utgångspunkt i att betrakta undervisning som me-
ningserbjudande. Fokus ligger på undervisning såsom den kommer till ut-
tryck i kursplanstext samt i lärares tal om undervisning om matens betydelse 
för hälsa. 

Sambandet mellan mat och hälsa är starkt och sedan länge vedertaget. 
Vad som är hälsosam mat samt hur och varför vi bör äta hälsosam mat har 
fått genomslag på en rad olika områden, inklusive reklam och media (Rich 
2011). Under en lång tid har matfrågor fått stor uppmärksamhet från olika 
håll där allt från mediaprofiler till kändiskockar uttalar sig om hur vi bör 
konsumera, förbereda och tillaga mat på bästa sätt. Mat och hälsa har ett 
stort utrymme i den offentliga debatten (Flowers & Swan 2015). Matens 
betydelse för hälsa är alltså i hög grad en aktuell kunskapsfråga med stort 
allmänintresse. Inom det svenska grundskolesystemet behandlar ämnen som 
idrott och hälsa, biologi och hem- och konsumentkunskap mat och hälsa på 
olika vis. Det är dock endast ett ämne som har mat och hälsa som sitt huvud-
sakliga innehåll och det är hem- och konsumentkunskap (HK). Här förväntas 
elever lära sig att tillaga hälsosam mat. Mat, måltider och hälsa är ett centralt 
och omfattande innehåll i ämnets kursplan (Skolverket 2017).  

Mat är en central del av människors liv, och vad vi föredrar att äta handlar 
inte endast om att tillgodose vår hunger och våra fysiologiska behov. Från en 
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tidig ålder lär vi oss matens kulturella betydelse. Barn socialiseras tidigt in i 
olika sätt att äta och tänka kring mat. Varje dag, över hela världen, talar vi 
om mat på olika sätt och i olika sammanhang (Lupton 1996). Detta inklude-
rar vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt att äta, enligt de 
värden och normer som dominerar inom specifika sammanhang (Fischler 
1980; Mennell, Murcott & van Otterloo 1998). Mat kan symbolisera olika 
saker för olika människor. Det kan vara biologiskt, med fokus på mat som ett 
livsviktigt näringsintag, eller socialt, där måltiden har en kulturell innebörd. 
Fjellström (2007) menar att vi uttrycker våra identiteter och sociala struk-
turer genom mat och måltider. Synen på mat och ätande är kopplad till dess 
kontext och därför är kunskap om mat, måltider och dessas inverkan på 
människors välbefinnande inte på förhand given. Således är det relevant att i 
föreliggande avhandling fråga vad som innefattas i undervisningsinnehållet 
matens betydelse för hälsa och undersöka hur frågan kan besvaras i olika 
sammanhang och kontexter. En central utgångspunkt i avhandlingen är att 
vad som utgör en måltid och hur den är förknippad med en hälsosam livsstil 
har haft olika betydelse under historiens gång. Innebörden av matens bety-
delse för hälsa bör därför förstås i relation till sitt sammanhang (Palmblad & 
Eriksson 1995). Frågor om moral och beteendemönster har länge varit före-
nade med hälsa och kosthållning (Johannisson 1990). Enligt Palmblad och 
Eriksson (1995) har folkhälsoupplysningen i synnerhet drivits av medicinska 
rättesnören, där ett normativt sätt att leva, det ”rätta levernet”, har dominerat. 
Individen anses ansvara för att upprätthålla en hälsosam livsstil och undvika 
risker kopplade till mat. Hälsa och måttfullhet har således länge varit sam-
mankopplade med en livsstil på individnivå.  

Staten har via olika direktiv, riktlinjer och reformer haft som syfte att för-
bättra befolkningens hälsa, exempelvis via försök att ändra människors ”fel-
aktiga” kosthållning (Johannisson 1990). Rekommendationerna med avse-
ende på den ”rätta” kosten har sett ut på olika sätt och har förändrats under 
historiens gång (Palmblad & Eriksson 1995). Denna förändrade syn på vad 
som anses vara hälsosam mat har stor betydelse i föreliggande avhandling.  

Synen på vad som anses vara hälsosam mat är nära förknippad med vad 
som läggs in i begreppet hälsa. För att undersöka hur matens betydelse för 
hälsa som undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap konstrueras 
används i avhandlingen angreppssätt som handlar om att studera undervis-
ningsinnehållets diskursivitet. Hur beskrivs och motiveras matens betydelse 
för hälsa som relevant undervisningsinnehåll i HK?  

Både mat och hälsa är ur detta perspektiv begrepp som kan ha olika inne-
börd och är således inte något som på förhand är givet och universellt. Synen 
på hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation till omgivning och individ. 
Enligt Bonniers läkarbok (2000) är hälsa ett fenomen som är relaterat till den 
kontext där begreppet används. Exakt vad begreppet hälsa, eller hälsosam 
mat, inbegriper skiljer sig således åt beroende på vem som tillfrågas och när. 
Vad som innefattas i ett hälsobegrepp är enligt Eriksson (2000) ofta nära 
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förknippat med människosyn, vetenskapssyn och omvärldssyn, samt andra 
värden som anses viktiga i den aktuella samhällskontexten. Vi kan således 
konstatera att begreppen hälsa och hälsosam mat är diskursiva i relation till 
den kontext där de används (Quennerstedt 2006; Qvarsell 1989). 

I avhandlingen kommer olika definitioner av hälsa att skildras. Det är dels 
ett biomedicinskt perspektiv (vilket innefattar ett sjukdomsorienterat per-
spektiv där hälsa anses inbegripa frånvaro av sjukdom) och dels ett holistiskt 
perspektiv (alltså ett helhetsperspektiv som utöver fysisk hälsa även inklude-
rar psykiska och sociala aspekter av människans välbefinnande). Jag åter-
kommer till dessa hälsoperspektiv mer ingående länge fram i texten.  

En central utgångspunkt för avhandlingen är således att undervisning om 
matens betydelse för hälsa i HK inte inkluderar ett på förhand givet innehåll, 
utan detta konstrueras i relation till undervisningens sammanhang. Det inne-
håll som elever möter avgörs dels av urval vid formulering av läroplaner, 
dels av det urval som görs av lärare vid planering och genomförande av lekt-
ioner.  

I föreliggande avhandling är därför analyser av olika typer av undervis-
ningstexter relevanta. Texter i detta sammanhang är dels läroplanstexter, dels 
text i form av lärares tal om undervisning. Att analysera text inom ett dis-
kursteoretiskt perspektiv handlar inte om att studera vad texten ”egentligen” 
handlar om. Historiska läroplanstexter ses inte heller som sanna representat-
ioner av verkligheten. Det är via språket som verkligheten konstitueras, där 
bestämda ting förbinds med bestämda tecken av betydelse inom en diskurs. 
Inom ett diskursteoretiskt perspektiv anses text frambringa aktivitet i form 
av tolkning då mening konstrueras via komplexa sociala och historiska pro-
cesser i form av diskursiva konstruktioner (Wetherell 2001a). Vid val av 
empiriskt material handlar det således inte om att analysera det material som 
bäst motsvarar ”verkligheten”, i vilket de verkliga konstruktionerna av 
undervisningsinnehållet framträder. Däremot ställs urvalet av texter (läro-
planer samt lärares tal om undervisning) i relation till den diskursanalytiska 
ansats som forskaren valt att använda. Det innebär att ett specifikt fokus 
riktas mot de diskursiva konstruktioner som är avsedda att studeras (jfr Wet-
herell 2001b; Unemar Öst 2009; Carlbaum 2012; Terning 2016).  

Kunskap om matens betydelse för hälsa lyfts på olika vis fram som viktigt 
att lära i skolan. Genom pedagogisk verksamhet kan skolan vara en stöd-
jande miljö för goda levnadsvanor för hela befolkningen, eftersom skolan 
utgör en arena för alla barn oavsett social bakgrund (Folkhälsomyndigheten 
2019; Prop. 2007/08:110). Via förskolan och skolan finns möjlighet att 
främja befolkningens hälsa genom att ge barn och unga möjligheten att träna 
problemlösningsförmågor kopplade till hälsa samt att utveckla olika kompe-
tenser som kan fungera som skyddsfaktorer mot ohälsa. Kunskap och in-
formation lyfts fram som viktiga strategier för skolan som en viktig arena 
där elevers hälsosamma matvanor kan främjas genom undervisning om kost 
och hälsa (Prop. 2007/08:110).  
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Hem- och konsumentkunskap (HK) har i uppdrag att ge elever förutsätt-
ning att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för 
olika situationer och sammanhang (Lgr 11). Det handlar bland annat om att 
eleverna ska lära sig att värdera val och handlingar, att göra medvetna och 
motiverade val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö 
och att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för 
hälsa (Lgr11).  

 
I kommentarmaterialet till ämnets kursplan framhålls synen att HK-ämnet 

har en tvärvetenskaplig förankring genom att det tar avstamp i både naturve-
tenskap och samhällsvetenskap. Maten ger oss näring och energi vilket bidrar 
till vår fysiska hälsa. Samtidigt är mat och måltider också kulturskapande och 
fyller en social funktion som är viktig för vår psykosociala hälsa. (Skolverket 
2011, kommentarmaterial s.12).  

 
Kunskapen om vilken betydelse skolämnet HK kan ha för undervisningen 
om matens betydelse för hälsa är begränsad, då forskning inom det ämnesdi-
daktiska området är sparsam. I synnerhet saknas det forskning om urvalet av 
det undervisningsinnehåll som handlar om matens betydelse för hälsa i HK, 
hur urvalet av detta undervisningsinnehåll görs, och vilka förutsättningar 
detta urval ger eleverna att lära sig att göra medvetna och motiverade val av 
mat i relation till frågor om hälsa. Ett speciellt fokus riktas därför i förelig-
gande avhandling mot dessa urval och därmed mot vilken kunskap med av-
seende på matens betydelse för hälsa som anses vara så viktig att elever bör 
erbjudas den i HK. Något som dock bör påpekas i detta skede är att elever-
nas lärande inte kommer att studeras i avhandlingen, som i stället fokuserar 
på undervisningsinnehåll om matens betydelse för hälsa. Jag ämnar under-
söka detta genom att konstruera diskurser såsom de kommer till uttryck i 
kursplaner för HK, samt i lärares tal om undervisning. Jag kommer även att 
diskutera de potentiella konsekvenser som det erbjudna innehållet kan ha för 
elevers meningsskapande i ämnet HK.  

Syfte  
Syftet med avhandlingen är att undersöka matens betydelse för hälsa som 
undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap. Detta sker genom 
analys av de meningserbjudanden som uttrycks i läroplaner och i lärares tal 
om innehållet i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. I tre delstudier 
utvecklas och används tre olika angreppssätt för att konstruera diskurser i 
kursplaner samt i lärares tal om undervisningsinnehåll. Baserat på avhand-
lingens syfte har forskningsfrågorna för de olika delstudierna formulerats 
som följer: 



13 

1. Vilka meningserbjudanden om matens betydelse för hälsa konstrueras i 
kursplaner för hem- och konsumentkunskap? 

 
2. Vilka meningserbjudanden om matens betydelse för hälsa konstrueras i 
lärares tal om undervisning? 

 
Frågeställning 1 besvaras i den studie som redovisas i artikel I. Där under-
söks vilka diskurser om matens betydelse för hälsa som konstrueras i kurs-
planer för hem- och konsumentkunskap. Frågeställning 2 besvaras i studien i 
artikel II som undersöker vilka diskurser om matens betydelse för hälsa som 
konstrueras i lärares tal om undervisning. Artikel III, slutligen, presenterar 
en fördjupad analys av de målsättningar för food literacy som konstrueras i 
lärares tal om undervisning. 

Disposition 
Kapitel 1 introducerar problemområdet och studieobjektet.  

 
Kapitel 2 behandlar avhandlingens vetenskapliga relevans. Detta sker via en 
inplacering av mitt avhandlingsprojekt i det HK-vetenskapliga forskningsfäl-
tet, en introduktion till olika sätt att tala om begreppet hälsa, en beskrivning 
av kostsociologiska perspektiv samt relevant didaktisk forskning. 
 
Kapitel 3 presenterar det teoretiska ramverket. Avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter baseras på didaktik ur en läroplansteoretisk synvinkel. Vi-
dare relateras tre perspektiv till varandra: diskursivitet, socialisation och 
meningserbjudande.  

 
Kapitel 4 presenterar de metoder och analyser som ligger till grund för av-
handlingens olika delstudier.  

 
Kapitel 5 redovisar de resultat som avhandlingen genererat.  

 
Kapitel 6, slutligen, förs en diskussion som relaterar till studiens resultat och 
till tidigare forskning. Detta sker via avhandlingens två forskningsfrågor, för 
att på så sätt synliggöra matens betydelse för hälsa som undervisningsinne-
håll i hem- och konsumentkunskap. 
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2. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel kommer jag göra nedslag i studier och forskningsfält som är 
relevanta för avhandlingens ambition att undersöka matens betydelse för 
hälsa som undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap. Detta 
kommer att ske via fyra olika ”in-zoomningar” som har för avsikt att placera 
avhandlingen inom forskning om urvalsprocesser och kunskapsinnehållets 
diskursivitet. Vidare innefattas ett didaktiskt läroplansteoretiskt perspektiv 
angående vilka förutsättningar som undervisning beträffande mat och hälsa 
ger för elevers meningsskapande. 

I den första in-zoomningen vänder jag mig till studier om mat och hälsa 
som innehåll i hem- och konsumentkunskap. Här hänvisar jag till både nat-
ionell och internationell forskning om HK och ämnets motsvarigheter i andra 
länder. Detta ger en bild av kunskapsläget gällande undervisning om mat och 
hälsa i HK i dag. Vidare ges en historisk tillbakablick över skolan och dess 
historiska koppling till politiskt folkhälsoarbete, samt introduktionen av HK-
ämnet. Den historiska kontextualiseringen är relevant då den synliggör kun-
skapsinnehållets uppkomst och förändring och dess koppling till folkhälso-
politiska intentioner.  

I den andra in-zoomningen vill jag öppna upp ytterligare mot olika sätt att 
tala om hälsa. Olika diskursiva konstruktioner av vad begreppet hälsa kan 
innefatta, och dess varierande relationer till begreppet mat, beskrivs för att 
synliggöra olika sätt att tala om matens betydelse för hälsa. Det är här som 
relationen mellan synen på hälsa och dess koppling till mat problematiseras 
mer ingående och kan ses som en röd tråd genom avhandlingens delstudier. 
Jag talar om dessa olika konstruktioner av ett undervisningsinnehåll i termer 
av diskursivitet. 

I den tredje in-zoomningen vänder jag mig till kostsociologiska perspek-
tiv på mat och hälsa för att belysa kopplingen till en social och kulturell syn 
på matens betydelse för hälsa. Olika perspektiv på mat och måltider introdu-
ceras för att synliggöra att mat som begrepp kan ha olika innebörd. 

I den fjärde in-zoomningen riktar jag blicken mot närliggande didaktiska 
ämnesdiscipliner. Det finns andra fält och ämnesområden som utvecklat 
teorier och analysmetoder för att studera konstruktionen av ett undervis-
ningssinnehåll och förutsättningarna för meningsskapande. Det idrottsdidak-
tiska och det NO-didaktiska forskningsfältet kommer jag således att beröra i 
den mån de kompletterar och ger ökad förståelse av didaktiska frågor om 
meningserbjudande och konstruktion av ett innehåll. Vad som lyfts fram som 
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relevant kunskap skapar olika förutsättningar för att tillägna sig kunskapsin-
nehållet i fråga och således även olika förutsättningar för meningsskapande i 
ljuset av de didaktiska frågorna vad?, hur? och varför? Förtjänsterna hos 
dessa forskningstraditioner om meningserbjudande har inspirerat till vidare-
utveckling i föreliggande avhandling av olika analysmetoder även inom ra-
men för HK. 

In-zoomning 1  
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studier om mat och hälsa som 
innehåll i hem- och konsumentkunskap. Inledningsvis berörs internationell 
forskning om HK-ämnet, för att synliggöra att HK ser olika ut beroende på 
land. Vidare innefattar kapitlet studier om mat som innehåll i en svensk HK-
kontext, för att placera denna avhandling i relation till befintliga studier av 
intresse. Därefter följer en historisk tillbakablick över skolans roll som en 
arena för att främja elevers hälsosamma vanor i syfte att fostra sunda fram-
tida samhällsmedborgare. Jag vill därmed synliggöra att introduktionen av 
HK som skolämne var ett led i ett dåtida folkhälsopolitiskt arbete som åsyf-
tade att främja och upprätthålla hälsosamma matvanor. Denna historiska 
redogörelse är relevant då den placerar in kunskapsinnehållet, matens bety-
delse för hälsa, i relation till folkhälsopolitiska syften.  

Mat och hälsa som kunskapsinnehåll 
Hem- och konsumentkunskap är det enda ämnet i grundskolan där eleverna 
har möjlighet att lära sig att laga mat; detta gäller i en nationell såväl som 
internationell kontext (Benn 2014; Hjälmeskog 2000; Ronto et al. 2017). 
Den internationella termen för HK är Home Economics. Oavsett vad ämnet 
heter i andra länder så benämner jag det här med förkortningen HK. Kun-
skapsinnehållet i ämnet varierar mellan länder. I vissa länder ingår även 
barnkunskap och textilslöjd (Darling & Turkki 2009). Exempelvis i Estland, 
är slöjd och handarbete en del av HK-undervisningen (Taar 2017), likaså i 
Japan (Yoshiuchi 2017), samt även i Saudiarabien (Alharbi & Renwick 
2017) och USA (Poirier et al. 2017).  

Något som är gemensamt för de flesta kursplaner för HK är kopplingen 
till flera andra discipliner, såsom medicin, psykologi, sociologi och ekonomi 
(Darling & Turkki 2009). Matlagning och konsumentekonomi har även haft 
en central roll i undervisningen (Stitt 1996). HK-ämnets breda innehåll med-
för även att det globalt finns olika förväntningar på vad HK-undervisningen 
bör innefatta. Trots detta menar McGregor (2015) såväl som Dewhurst och 
Pendergast (2011) att det finns tydliga likheter globalt beträffande en teore-
tisk och filosofisk bas för ämnet i form av en specifik teori, humanekologisk 
teori, som utvecklats inom HK-området (Pendergast 2012). Den humaneko-
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logiska teorin utvecklades med syftet att fungera som en enhetlig filosofisk 
grund för Home Economics (Bubolz & Sontag 1993). Teorin fokuserar på 
människor som både biologiska organismer och sociala varelser i interaktion 
med sin omgivning (Bubolz & Sontag 1993; Grönqvist & Hjälmeskog 
2009). 

Oavsett skolämnets breda innehåll och karaktär så är matlagning ofta en 
betydande del av undervisningen internationellt (Pendergast 2012). Fordyce-
Voorhams (2016) studie visar att lärare bedömer praktiska färdigheter som 
den viktigaste kunskapen att lära ut i undervisningen om hälsosam mat i HK. 
Ronto et al. (2016) visar att undervisning i matlagning kan hjälpa elever att 
etablera hälsosammare måltidsmönster. Smak, som en aspekt i undervisning 
om mat, studeras och diskuteras av Christensen (2019). Han visar att smak 
kan ses som en viktig aspekt av elevers lärande om mat. Även Gelinder et al. 
(2020) visar vikten av smak i förhållande till frågor om utbildning för hållbar 
matkonsumtion (jfr Gisslevik et al. 2017).  

I Sverige har på senare år en rad avhandlingar och artiklar publicerats 
inom det HK-didaktiska fältet. Forskningsfrågorna har på olika sätt haft att 
göra med olika relationer mellan elev, lärare och kunskapsinnehåll. Exem-
pelvis har Hjälmeskog (2000) behandlat HK-ämnets historiska utveckling 
med fokus på demokrati och jämställdhet. Petersson (2007) har studerat HK-
ämnet ur ett genusperspektiv. Höijer (2013) har studerat hur mat konstrueras 
av elever och lärare i HK, samt behandlat matens betydelse och roll i HK. 
Lindblom (2016) har i sin avhandling studerat vilka ramfaktorer som påver-
kar undervisningen i hem- och konsumentkunskap och elevers möjligheter 
till måluppfyllelse. Bohm (2016) har undersökt elevers syn på olika sorters 
mat med ett specifikt fokus på kött och vegetariska alternativ. Langes (2017) 
forskning handlar om elevers och lärares kunskap om livsmedelshygien. 
Gisslevik (2018) har studerat undervisning om hållbar matkonsumtion. Håll-
bar matkonsumtion undersöks även av Gelinder (2020) dock med ett speci-
fikt fokus på förutsättningar för meningsskapande om hållbar matkonsumt-
ion i HK. 

Vidare har Lindblom (2016) studerat förutsättningarna för HK i relation 
till dess ramar. Ramar för HK-undervisningen utgörs exempelvis av lokaler. 
Ett traditionellt HK-klassrum består av ett antal köksenheter, bord och tvätt-
möjligheter. Undervisningen påverkas även av lektionstidens längd. År 2010 
var en genomsnittlig HK-lektion i Sverige mellan 60 och 120 minuter lång. 
Lärares utbildning är en annan ramfaktor och enligt Lindblom et al. (2013) 
var 72 % av lärarna utbildade, och ämnet undervisades i årskurserna 5, 8, 
och 9. Forskning har visat att ett dominerande arbetssätt för HK-lektioner är 
att de inleds med en gemensam teoretisk genomgång av läraren, följt av 
grupparbete ute i elevköken. Vidare avslutas lektionen med en gemensam 
måltid (Höijer 2013; Lindblom 2016; Petersson 2007). 

Vad mat har för betydelse i HK har förändrats över tid. Höijer (2013) har 
studerat hur mat konstrueras i kursplanerna från 1962 till 2011 och har delat 
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in synen på matens betydelse i HK i tre faser. I den första fasen, kursplaner-
na från 1962, 1969 och 1980, betraktas mat ur ett naturvetenskapligt per-
spektiv. I den andra fasen, kursplanerna från 1994 och 2000, betraktas mat 
utifrån ett socialt perspektiv. I den tredje fasen, 2011 års kursplan, visar Höi-
jer att mat konstrueras både via ett naturvetenskapligt och via ett socialt per-
spektiv. Det finns således HK-forskning som synliggör hur undervisningsin-
nehåll om mat har förändrats över tid. Även Gisslevik et al. (2016) har gjort 
en kursplansöversyn, men utifrån perspektivet hållbar utveckling som under-
visningsinnehåll. Gisslevik menar att det har skett en förskjutning mot mil-
jömedvetenhet i senare kursplanerna, med ett ökat fokus på att konsumenter 
ska kunna göra miljömedvetna val. Studien framhåller även att kursplanerna 
i HK gradvis förändrats till att involvera allt mer komplexa dimensioner av 
matrelaterad kunskap, där den nuvarande kursplanen, Lgr 11, innefattar ett 
mer omfattande kunskapsuppdrag, vilket inkluderar olika perspektiv på mil-
jömedvetenhet (Gisslevik et al. 2016). Eriksson et al. (2017) visar på att i ett 
urval av läroböcker för HK över tid har perspektivet på matlagning gradvis 
förändrats till att involvera allt mer komplexa dimensioner av matrelaterad 
kunskap. Dessa studier synliggör, på olika vis och utifrån olika perspektiv, 
mat som undervisningsinnehåll och de historiska förskjutningar som skett i 
kursplaner respektive läroböcker (Höijer 2013; Gisslevik et al. 2016; Eriks-
son et al. 2017). Men ingen av de beskrivna studierna handlar om mat spe-
cifikt i relation till hälsa. Föreliggande avhandling kommer bidra med att 
ytterligare problematisera mat som undervisningsinnehåll. Mer specifikt 
handlar den om vilka meningserbjudanden i kursplaner och i lärares tal om 
undervisningsinnehållet behandlar matens betydelse för hälsa i hem- och 
konsumentkunskap. 

Mat och hälsa – en historisk tillbakablick 
Då ambitionen med denna avhandling är att undersöka matens betydelse för 
hälsa som undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap motiveras 
en översiktlig beskrivning av hur synen på matens betydelse för hälsa har-
förändrats över tid. I det följande kommer jag att illustrera hur specifika 
sammanhang kan bidra till att skapa skilda konstruktioner och förhållnings-
sätt till mat (jfr Höglund 2019). En historisk konceptualisering bidrar med 
insikten att synen på matens betydelse för hälsa är föränderlig i relation till 
sammanhanget. Tankegången kan illustreras via ett inledande exempel. 

Hälsoupplysning och folkhälsopropaganda har en lång historia i det 
svenska samhället. Befolkningens hälsa har i århundraden setts som ett sam-
hälleligt intresse för myndigheterna (Olsson 1999). Historiskt har Sveriges 
befolkning levt ett fysiskt påfrestande liv på landsbygden. Majoriteten av 
befolkningen levde under fattiga förhållanden där missväxt i jordbruket 
kunde innebära förödande hälsorisker på grund av undermålig och kalorifat-
tig kosthållning (Fjellström 1990). Under 1700-talet var det politiska fokuset 
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gällande matfrågor inriktat på tillgång till föda och oro för huruvida befolk-
ningen skulle få tillräckligt med kaloririk föda, då undernäring och svält 
länge varit ett rådande samhällsproblem i Sverige (Johansson 1987). I takt 
med forskningens framsteg inom näringsfysiologin ändrades även statliga 
direktiv kopplade till kost (Johansson 1987; Johannisson 1990). Exempelvis 
1827, då de olika näringsämnena upptäckts, fokuserades kostdebatten på 
näringsämnen och varför de var bra för hälsa, där exempelvis fet mat lyftes 
fram som hälsobringande livsmedel. Statens uppmaningar om en förbättrad 
kosthållning skulle bidra till starkare och friskare medborgare som förvänta-
des driva samhällsekonomin framåt via hårt fysiskt arbete (Olsson 1997). År 
1912 upptäcktes vitaminers hälsofrämjande egenskaper och deras förmåga 
att bota vissa sjukdomar, såsom skörbjugg. Detta innebar att rekommendat-
ionerna för en hälsosam kosthållning skiftade från att tidigare ha förespråkat 
en så kaloririk mathållning som möjligt till ett fokus på enskilda livsmedels 
hälsobringande egenskaper i form av vitamininnehåll, samt enskilda närings-
ämnens möjliga samband med olika sjukdomar (Qvarsell 1994; Bildtgård 
2002). Under 1960-talet flyttades fokus till sambandet mellan kostvanor och 
sjukdomar på gruppnivå. Förtäring av vissa livsmedel, såsom för högt intag 
av socker och fett, sattes i relation till människans ohälsa. Kopplingen mel-
lan fett i kosten och åderförkalkning började således diskuteras i termer av 
ett riksperspektiv (Bildtgård 2002). Under 1960-talet dominerades den poli-
tiska kostdebatten av frågor om snabbt stigande utgifter för den offentliga 
sjukvården gällande livsstilsrelaterade sjukdomar (Bildtgård 2002; Olsson 
1997). Förhållandet mellan specifika livsmedel och riskfaktorer för matrela-
terad ohälsa, såsom en rad kroniska sjukdomar, inklusive karies, hjärt-och 
kärlsjukdomar och andra tillstånd kopplade till fetma, återspeglades i ett 
politiskt intresse för livsmedelsindustrin och livsmedelsprodukter 
(SOU 1979:78). Under 1970-talet växte livsmedelsindustrin i Sverige med 
en mängd nya produkter på marknaden. År 1972 infördes en ny livsmedels-
lagstiftning som förstärkte konsumentens ställning genom att kräva en mer 
detaljerad ingredienslista för att på så sätt synliggöra innehållet i olika livs-
medel (Prop. 1971:61). Under 1980-talet utökades statens direktiv om olika 
livsmedelsmärkningar ytterligare, då Livsmedelsverket 1989 registrerade en 
livsmedelsetikett vid namn Nyckelhålet. Nyckelhålsmärkningen infördes i 
syfte att vägleda konsumenter till livsmedel med mindre fett och mer fiber. 
Denna symbol var och är fortfarande tryckt på specifika livsmedelsprodukter 
för att hjälpa medborgarna att välja hälsosamma livsmedel när man gör mat-
val (Hedengren & Wassenius 2015). Under 1990-talet etablerades ett miljö-
perspektiv inom svensk politik. Exempelvis grundades Miljöpartiet och flera 
av de etablerade partierna i riksdagen integrerade gradvis miljöfrågor i sina 
agendor (Boström 2001). Utöver detta ökades samarbetet mellan olika mil-
jöorganisationer och svenska kommuner, till exempel genom de kommunala 
projekten inom Agenda 21, vilket var ett handlingsprogram antaget vid FN-
konferensen i Rio 1992 för att bland annat motverka miljöförstöring och öka 
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hållbar utveckling där bland annat matkonsumtion inkluderats (Åkesson 
1998). Det var även under 1990-talet som miljöperspektivet fick en starkare 
ställning inom utbildning när regeringen beslutade att skolor skulle hantera 
ämnet på ett tvärvetenskapligt sätt (Prop. 1992/93:220).  

Skolans hälsofostrande roll 
Avsikten med detta avsnitt är att synliggöra att skolan har haft en framträ-
dande roll i folkhälsoarbetet när det gäller mat och hälsa även innan ämnet 
HK introducerades som skolämne. Jag väljer att med stöd av vetenskapliga 
texter göra några nedslag i olika tidsepoker för att behandla relevanta histo-
riska perspektiv på matens betydelse för hälsa i skolan och ger således inte 
en heltäckande eller detaljerad beskrivning. Den inledande delen berör inte 
specifikt studier om HK, men här diskuteras relevanta studier om skolans 
roll som arena för mat- och hälsofostran. Denna roll är etablerad sedan 
länge, då barn ansågs behöva uppfostras till sunt leverne där motion, rätt 
kost och ett drogfritt liv stod i fokus (Palmblad & Eriksson 1995).  

Att kost var ett av fokusområdena yttrade sig bland annat i form av skol-
bespisning. År 1827 kom de första skolköken till Sverige (Bildtgård 2002) 
men det var först långt senare, år 1946, som riksdagen beslutade att införa 
statligt finansierad skolmat på nationell nivå för landets barn. Det tog dock 
nästan 30 år för riksdagens beslut att genomföras fullt ut i alla kommuner 
(Halling, Nordlund & Jacobson 1990). Anledningen till införandet av skol-
måltiden var dels att främja social jämlikhet, då alla barn får samma mat, 
dels att verka för jämställdhet då det skulle skapa ytterligare möjligheter för 
kvinnor att arbeta utanför hemmet i stället för att stanna hemma och ta hand 
om hushållssysslor, som tillredande av lunchlådor (Persson Osowski 2012). 
Skolmåltider introducerades även som ett medel att förändra och förbättra 
medborgarnas matvanor, genom att servera ett tillagat mål med näringsrik 
mat. Skolan var således en del av den folkhälsopolitiska arena som skulle 
främja friska medborgare och öka ansvaret för barns uppväxt som en del av 
samhällets skyldighet (Gullberg 2006). Skolmåltiden ansåg således ha en 
social och befolkningspolitisk betydelse, då den utfodrade den framtida be-
folkningen och ansågs komplettera hemmens kost (Olsson 1997).  

Barn från alla samhällsklasser skulle ha rätt till hälsosamma miljöer, 
skolmat och skolbad. Den rådande politiska intentionen var att elever ansågs 
ha behov av att utbildas till friska arbetsdugliga medborgare, väl förberedda 
för att göra en insats för samhället (Hammarberg 2001; Olsson 1997). Såle-
des har skolan under lång tid betraktats som en institution som delar ansvaret 
för elevens sociala och hälsorelaterade angelägenheter (Gullberg 2006; 
Haastrup 2003; Persson Osowski 2012). Skolan har generellt haft en fram-
trädande roll i folkhälsoarbetet kopplat till mat. Som ett led i detta folkhälso-
arbete introducerades även skolämnet HK (Johansson 1987).  
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Introduktionen av hem- och konsumentkunskap 
Genom en historisk redogörelse för HK-ämnets introduktion vill jag illu-
strera hur nyttovärderingarna beträffande HK-ämnets syfte motiverades i 
relation till folkhälsopolitiska insatser.  

I Sverige växte utbildning om kosthållning fram under slutet av 1800-talet 
efter förebilder från bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien 
(Nordin & Barkfeldt 1995). Utbildningen fokuserade på hur ett hushåll 
skulle skötas med avseende på hälsa, ekonomi och hygien, och det var bor-
gerligheten och dess normer som förmedlades (Murcotte, 1986; Manell, 
Murcotte & van Otterloo 1992; Hjälmeskog 2000) När ämnet infördes kalla-
des det för huslig ekonomi och var ett skolämne enbart för flickor. Hjälmes-
kog (2000) lyfter fram fem orsaker till att ämnet introducerades, däribland 
att förebygga fattigdom vilket jag tolkar som att värna om befolkningens 
hälsa. Detta var ett led i anammandet av de dåtida näringsfysiologiska fram-
stegen som gjordes inom vetenskapen. Hushållslärarnas uppdrag var att om-
sätta näringsforskningens rön i praktisk handling (Palmblad & Eriksson 
1995).  

Enligt Johannsson (1987) har ämnet huslig ekonomi sina rötter inom fat-
tigvården och flickskolan samt i näringsfysiologins framsteg. Staten före-
språkade skolan som en viktig arena för information och framhöll dess upp-
fostrande roll. Kvinnor skulle utbildas till hushållslärarinnor för att undervisa 
och upplysa landets flickor. Ämnets syfte och relevans framhölls och moti-
verades dock olika för folkskolan jämfört med flickskolan: i flickskolor sågs 
detta ämne som ett konkretiserande av de naturvetenskapliga kunskaperna. 
Johansson menar att för folkskolans elever skulle denna kunskap bidra till en 
hälsoförbättringar och en reform av fostran, varvid fattigdom och undernä-
ring var några av de viktigaste orsakerna till att ämnet infördes (Johannsson 
1987). Avsikten med undervisningen var således främst att förbättra under-
målig kosthållning och hygien hos arbetarklassen. De fattigas ensidiga kost-
hållning ansågs bero på kvinnors okunskap om kost och medborgarna ansågs 
således behöva fostras in i ett sunt leverne (Johansson 1987). Undervisning-
en representerade den skötsamhetskultur som rådde, där hygien, näringslära 
och sparsamhet i hushållskassan ansågs ha ett stort nyttovärde för samhälls-
ekonomin (Johansson 1987; Hjälmeskog 2000).  

Successivt har nyttovärderingarna av ämnets relevans breddats. År 1955 
blev HK ett skolämne i både realskolan och folkskolan, där vissa teoretiska 
delar var ämnade åt både pojkar och flickor medan de praktiska delarna fort-
farande var avsedda för flickor (Hjälmeskog et al. 2006). Det var först vid 
införandet av en sammanhållen nationell nioårig grundskola 1962 som HK- 
ämnets samtliga delar blev obligatoriska för alla elever oavsett kön. Även 
pojkar ansågs nu ha nytta av den praktiska undervisningen och ämnet över-
gick således från att ha varit ett ”flickämne” till att vara ett obligatoriskt 
ämne för samtliga elever (Petersson 2006; Hjälmeskog 2000), enligt argu-



21 

mentet att all undervisning i hemkunskap ska vara konsumentfostran (Hjäl-
meskog 2006). 

In-zoomning 2 
I detta kapitel kommer några olika perspektiv på begreppet hälsa att introdu-
ceras för att synliggöra att hälsa som begrepp kan ha olika innebörd. I av-
handlingen är detta relevant eftersom, som Quennerstedt (2006) uttrycker 
det, våra föreställningar om hälsa påverkar verksamheten i undervisning om 
hälsa. Vidare utgör kapitlet en startpunkt för hur hälsa kan diskuteras som 
något som är diskursivt. Detta möjliggör en kontextualisering av olika sätt 
att se på hälsa i relation till konstruktionen av vad, hur och varför i detta 
sammanhang. 

I kapitlet vill jag även synliggöra att det inte bara är betydelsen av be-
greppet hälsa som är föränderligt beroende på kontext. Även människors 
förutsättningar att utveckla god fysisk hälsa varierar med varierande socioe-
konomiska förutsättningar. Detta är relevant för avhandlingen eftersom, 
som Yngve (2008) uttrycker det, matvanors samband med ohälsa är markant. 
Det finns stora skillnader beträffande matrelaterad ohälsa och detta har sam-
band med människors livsvillkor i Sverige (Yngve 2008). Det innebär att 
landets befolkning har olika förutsättningar att utveckla hälsosamma matva-
nor.  

Vidare förs en argumentation om att skolans verksamhet, som når alla 
barn oavsett social bakgrund, kan vara en stödjande miljö för att utveckla 
goda levnadsvanor. Min ambition är att lyfta fram utbildningen och dess 
roller, för att synliggöra den statliga intentionen att främja elevers hälsa. 
Kunnande och kunskaper om hälsa och kunnande om hälsosam mat diskute-
ras avslutningsvis med hjälp av literacybegreppet. I avhandlingen är detta 
relevant eftersom, som Ringsberg et al. (2014) uttrycker det, synen på vad 
som innefattas i begreppen ”health literacy” och ”food literacy” har en kopp-
ling till synen på hur hälsa eller hälsosam mat konstrueras kontextuellt och 
är således föränderlig. För att synliggöra relationen mellan vad hälsa anses 
innefatta och dess koppling till mat, väljer jag att beskriva några perspektiv 
på hur begreppet hälsa beskrivs i vetenskaplig litteratur. 

Olika perspektiv på hälsa 
Låt oss titta på några definitioner om hälsa och på de stora skillnader som 
finns mellan exempelvis den biomedicinska synen och den holistiska synen 
på hälsa. Ett sätt att förklara begreppen biomedicin kontra holistik skulle 
kunna vara att använda begreppen naturvetenskap kontra humanism, där det 
humanistiska perspektivet innefattar individers upplevelse av välbefinnande 
(Brolin 2017; Kallenberg & Larsson 2004). Utgångspunkten i det naturve-
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tenskapliga, biomedicinska perspektivet innefattar å andra sidan en uppdel-
ning mellan frisk och sjuk. Enligt Ewles & Simnett (2003) kan det biomedi-
cinska perspektivet på hälsa beskrivas som ett sjukdomsorienterat perspektiv 
där hälsa anses innebära frånvaro av sjukdom. Begreppet beskrivs ofta uti-
från dikotomier, där vad som är sjukt ställs i motsats till vad som anses 
friskt, eller där det friska är normalt i kontrast till det sjuka som är onormalt. 
Den medicinska vetenskapen blir normgivande för vad som ses som hälsa 
och ohälsa (Ewles & Simnett 2003). Det biomedicinska perspektivet på hälsa 
ser således sjukdom som en avvikelse från människans normala tillstånd och 
därmed är det biomedicinska perspektivet förenligt med en definition av det 
normala som ideal och beteendenormer som bör eftersträvas. Detta är också 
ett perspektiv som förespråkar att hälsa är något människan besitter i form av 
en moralisk norm (jfr Quennerstedt 2006). Bland annat Boorse (1975, 1976, 
1977, 1987, 1997, 2002) har fördjupat sig i debatten om hälsobegreppet i 
termer av sjukdom och normalitet. Enligt Boorse är begreppet hälsa likställt 
med en frisk kropp i avsaknad av sjukdom. Kritiker menar att definitionen är 
för biologiskt förankrad och förutsätter ett på förhand givet normativt synsätt 
på människokroppen, då det finns ett rätt sätt att vara frisk och hälsosam (jfr 
Guerrero 2010).  

Ofta exemplifieras den biomedicinska förklaringsmodellen av hälsa uti-
från ett patogent perspektiv (Tamm, 1988). I likhet med det biomedicinska 
perspektivet fokuserar även det patogena perspektivet på att hälsa är det 
samma som frånvaro av sjukdom. Även här är det sjuka eller onormala av 
intresse och fokus läggs på hur människan kan undvika ohälsa genom att 
undvika riskfaktorer (Antonovsky 1996). Den patogena synen på hälsa är 
således kopplad till ett biomedicinskt synsätt och resulterar i en instrumentell 
syn på individen. Att vara frisk är att ha hälsa, vilket klassas som det natur-
liga tillståndet. Att vara frisk är således normaltillståndet, vilket innebär att 
sjukdom blir något avvikande. Detta perspektiv får till följd att hälsa ses som 
ett statiskt tillstånd definierat som avsaknad av sjukdom (Quennerstedt 2007, 
s. 41). Det patogena perspektivet leder då till en strävan att försöka återställa 
det sjuka till det normala och friska tillståndet för att kunna ”besitta” hälsa. 
Här är den fysiska kroppen utgångspunkten och förebyggande hälsoarbete 
innebär enligt detta perspektiv att förebygga riskfaktorer som kan leda till 
exempelvis övervikt (Antonovsky 1991, 1996; Qvarsell 1989; Quennerstedt 
2006, 2007; Brolin 2017).  

I föreliggande avhandling innebär ett ”biomedicinskt” perspektiv på hälsa 
det samma som ett ”patogent” perspektiv på hälsa.  

Inom holistiska förklaringsmodeller anses en människas handlingsför-
måga vara central då den kan påverka hälsa och sjukdom. Hälsa ses i termer 
av en människas resurser för att klara av sina mål i livet och hälsa anses 
kunna existera i flera dimensioner. Det finns flera filosofer som definierat 
hälsa med utgångspunkt i det holistiska perspektivet (jfr Whitbeck 1981; 
Nordenfelt 1995; Pörn et al. 2000; Seedhouse 2004). Hälsa sätts in i ett hel-
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hetsperspektiv och detta helhetsperspektiv anses centralt för en individs väl-
befinnande. Med en holistisk förståelse av hälsa kan man inte påverka en 
individs fysiska hälsa utan att även inkludera psykiska och sociala aspekter 
av människans välbefinnande (Ringsberg et al. 2014). En holistisk förkla-
ringsmodell innebär att hälsa är något som konstrueras, utvecklas och upp-
rätthålls genom processer och således inte är förenligt med statiska tillstånd 
(Medin & Alexandersson 2000).  

I föreliggande avhandling ses det holistiska perspektivet som en del av ett 
”salutogent” perspektiv på hälsa. I likhet med det holistiska perspektivet ser 
även det salutogena hälsoperspektivet hälsa som en process, en konstant 
rörelse på väg mot något. Därvid skiljer det sig från den patogena relation-
ella inriktningen som koncentrerar sig på dikotomier: frisk kontra sjuk, nor-
mal kontra onormal. Enligt Antonovsky (jfr 1991, 1996) ligger fokus i ett 
salutogent perspektiv på välgörande faktorer för hälsa snarare än på riskfak-
torer för att därmed försöka skapa möjligheter och förutsättningar för hälsa. 
Faktorer som främjar hälsa kopplas alltså till ett salutogent perspektiv och 
faktorer som bidrar till sjukdom kopplas till ett patogent perspektiv (Eriks-
son 2005; Medin & Alexandersson 2000). Bland andra har Lindström och 
Erikson (2010) definierat ett salutogent perspektiv på hälsa, där hälsa besk-
rivs som ett koncept med fokus på kompetenser, resurser, förmågor och till-
gångar på olika nivåer. Fokus ligger dels på individen och familjen, dels på 
grupptillhörighet vilket även inkluderar samhället och därigenom de resurser 
och möjligheter som finns att tillgå. 

År 1948 definierade Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa som ett po-
sitivt mål, där det friska betonas, tillsammans med människans sociala liv, 
och således ses i en positiv riktning. Eriksson (2000) har översatt WHO:s 
engelska definition till svenska på följande sätt:  

 
Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefin-
nande, inte endast frånvaro av sjukdom (Eriksson 2000, s. 16). 

 
WHO:s definition av hälsa speglar en bredare holistisk syn på begreppet då 
det inte bara är de fysiska egenskaperna som framhålls utan även psykiska 
barometrar involveras. Hälsa sätts i relation till välbefinnande. Enligt 
WHO:s definition är hälsa således ingen isolerad statisk företeelse. Definit-
ionen har dock kritiserats på olika sätt, bland annat för att hälsa ses som ett 
ouppnåeligt ideal, då det krävs fullkomligt välbefinnande för att uppnå hälsa 
(Quennerstedt 2006; Qvarsell 1989). En annan kritik är att det även via 
denna definition blir svårt att mäta olika personers hälsostatus. Däremot kan 
definitionen betraktas som en viljeriktning för förklaringsmodeller beträf-
fande globala hälsoarbeten (Kallenberg & Larsson 2004). 

Enligt Eriksson och Lindström (2008) har det salutogena perspektivet på 
hälsa haft stor inverkan på förklaringsmodeller och strategier för statligt 
folkhälsoarbete under de senaste årtiondena. Detta har inneburit ett fokus-
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skifte från att beskriva hälsa endast i termer av sjukdom och ohälsa, till att 
även beskriva hälsa i relation till sociala omständigheter och dess hälsopå-
verkan (Baum 2002). Trots detta fokusskifte är det dock fortfarande vanligt 
att hälsa studeras med utgångspunkt i den patogena förklaringsmodellen 
(Bowling 2017) även när det är fråga om hälsofrämjande arbete i skolan 
(Stewart-Brown 2006). 

Att synliggöra olika perspektiv på hälsa har en framträdande roll i före-
liggande avhandling. Via ett synliggörande av hur olika perspektiv på hälsa 
kommer till uttryck i undervisningen kan jag även diskutera vad som är av 
intresse och hur och varför detta är av intresse. Synen på hälsa kommer såle-
des inverka på hur olika hälsoarbeten utformas. 

Jämlik (o)hälsa 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är folkhälsa ett samlingsbegrepp för 
hela befolkningens hälsotillstånd. Myndigheten skriver att en individs hälsa 
påverkas av genetiska, sociala, och ekonomiska faktorer, samt av faktorer 
som individuella levnadsvanor och beteenden. Dessa faktorer kallas gemen-
samt för bestämningsfaktorer för hälsa. Ohälsosamma matvanor, såsom ett 
lågt intag av frukt och grönsaker samt ett högt intag av salt, är bland de 
främsta riskfaktorerna för att på lång sikt utveckla ohälsa i form av högt 
blodtryck och högt BMI (Folkhälsomyndigheten 2019). De medför även en 
ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, vissa typer av cancer samt hjärt-och 
kärlsjukdomar (Kelly et al. 2008; Haslam & James 2005; Story et al. 2002; 
Renehan et al. 2008). Folksjukdomar har ofta gemensamma riskfaktorer. De 
vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar, vissa 
cancerformer samt psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2019; SOU 
2006:77). Som beskrivits ovan har ett biomedicinskt perspektiv på matens 
betydelse för hälsa en framträdande roll i folkhälsoarbete både nationellt och 
internationellt. Där har ett riskperspektiv på mat länge legat i förgrunden. I 
Folkhälsomyndighetens rapport om barns matvanor framhålls följande: 

 
Att äta bra förebygger bristsjukdomar, fetma och karies och minskar på 
lång sikt risken för hjärtsjukdomar, cancer och stroke (Folkhälsomyndig-
heten 2019a, s. 63). 
 

Samtidigt kopplas folksjukdomar samman med livsvillkor och bestämnings-
faktorer där många riskfaktorer anses kunna förebyggas genom samhälleliga 
och individfokuserade insatser i form av hälsofrämjande folkhälsoarbeten. 
Även skillnader i (o)hälsa mellan socioekonomiska grupper har fått mer 
uppmärksamhet, som citatet nedan illustrerar.  

Skillnader i både hälsa, levnadsvanor och livsvillkor finns mellan olika so-
cioekonomiska grupper, för de flesta mått på hälsan och faktorer som kan på-
verka hälsan. Personer med förgymnasial utbildning dör till exempel tidigare 
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i hjärt-kärlsjukdomar och cancer jämfört med personer med eftergymnasial 
utbildning (Folkhälsomyndigheten 2019b). 

 
Enligt Ewles & Simnett (2003) började begreppet hälsofrämjande folkhälso-
arbete att introduceras under 1970-talet. Orsaken var, menar de, ett visst 
missnöje med den traditionella ”top down”-ansatsen som innefattar en stark 
individcentrering och tillhörande sjukdomsförebyggande intentioner i enlig-
het med den patogena förklaringsmodellen (Catford 2004). 

Under 1970-talet uppmärksammades avvikelser i hälsa mellan olika soci-
algrupper i den brittiska befolkningen. Den brittiska regeringen tillsatte en 
utredning som resulterade i koppling mellan socioekonomisk status (SES) 
och ohälsa. SES mäts på olika sätt, till exempel via utbildningsnivå och 
sysselsättning, där olika mått på inkomst och välstånd används. Denna ansats 
uttrycker ett förhållningssätt där hälsans bestämningsfaktorer ska ses utifrån 
förutsättningar för välbefinnande, i stället för endast i ett riskperspektiv för 
sjukdom (Mahler 1986). Forskning understryker således att strukturella fak-
torer påverkar människors hälsa: skillnader i hälsa är relaterade till struktu-
rella och organisatoriska aspekter av människors livsvillkor (Marmot 2004, 
2007; Wilkinson & Pickett 2009). Sambandet mellan matvanor och (o)hälsa 
är påfallande och det finns stora skillnader beträffande matrelaterad ohälsa 
och tydliga samband med sociala, ekonomiska och miljömässiga bestäm-
ningsfaktorer, både inom och mellan länder (Yngve 2008). Det innebär att 
ett lands befolkning har olika förutsättningar att utveckla hälsosamma mat-
vanor. Enligt Livsmedelsverket (2016) är samband mellan socioekonomiska 
faktorer och matvanor viktiga att beakta när det gäller kunskap om mat och 
jämlik hälsa (Livsmedelsverket, Rapport 9-2016). 

Det finns studier som visar på samband mellan barns övervikt och socioe-
konomiska skillnader (Greves Grow, et al. 2010; Siu 2011; Ogden et al. 
2006). Även i Sverige har samband mellan fetma och socioekonomisk status 
påvisats (Säfsten, et al. 2006; Bråbäck, Bågenholm & Ekholm 2009; Nor-
berg et al. 2010; Moraeus, et al. 2014; Beckvid Henriksson, et al. 2016). 
Enligt Rasmussen et al. (2004) är fetma vid fyra års ålder tre till fyra gånger 
vanligare i socioekonomiskt utsatta stadsdelar i Stockholms län än i socioe-
konomiskt starkare Stockholmsområden. Cirka 15–25 % av svenska 10-åriga 
barn har övervikt eller fetma (Sundblom et al. 2008). Av WHO:s rapport 
(2003) framgår att individers kunskaper samt strukturella förutsättningar i 
samhället inverkar på människors möjlighet till goda matvanor. Det som 
framhålls som viktigt är förmågan att göra val och ha möjligheten att göra 
dessa val. Detta medför att individens kunskap och medvetenhet är av stor 
vikt. Även Viner et al. (2012) framhåller att de mest betydelsefulla determi-
nanterna för ungdomars hälsa är strukturella faktorer, såsom jämlikhet, nat-
ionell välfärd och tillgång till utbildning. År 2008 uppmärksammades en 
perspektivförskjutning inom svensk folkhälsopolitik beträffande skolan, där 
individen förväntades ta allt mer ansvar för både sin egen utbildning och sin 
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egen hälsa (Skolverket 2009). År 2012 kom ett förtydligande angående den 
enskilda individens ansvar för sin hälsa: att detta skulle ske genom samver-
kan med offentliga och privata instanser samt med aktörer inom civilsam-
hället (Folkhälsomyndigheten 2013b).  

Nationella mål för svensk folkhälsopolitik inbegriper i dagsläget att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkning-
en. Kunskaper, kompetenser och utbildning är ett av åtta utvalda målområ-
den där förutsättningar för en god och jämlik hälsa kan skapas (Prop. 
2017/18:249). 

 Enligt Folkhälsomyndigheten kan skolan, via pedagogisk verksamhet, 
vara en stödjande miljö för goda levnadsvanor för hela Sveriges befolkning 
(Folkhälsomyndigheten, 2019; Prop.2007/08:110). 

Health literacy 
Givet avhandlingens ambition att diskutera meningserbjudanden beträffande 
mat och hälsa finner jag det givande att synliggöra olika sätt att tala om kun-
nande om hälsa i relation till utbildning. Begreppet ”health literacy” (HL) 
hänvisar ofta till människors förmåga att ta emot, tolka och använda hälsore-
laterad information, samt att tolka sina egna och andras hälsotillstånd (jfr 
Nutbeam 2000, 2008; Ormshaw et al. 2013; Paakkari & Paakkari 2012). Att 
förvärva health literacy kan också betraktats som en form av ”empower-
ment” (jfr Kilgour et al. 2015; Speros 2005), en handlingskompetens som 
hjälper till att möta de komplexa krav som finns i ett modernt samhälle 
(Sørensen et al. 2012; Marks 2012).  

Att främja befolkningens hälsa genom att erbjuda barn och unga möjlig-
heten att träna problemlösningsförmågor samt att utveckla olika kompeten-
ser kan fungera som skyddsfaktorer mot ohälsa (Kieffer 1984). Citatet nedan 
beskriver empowerment kopplat till hälsa och handlingskompetens.  

Empowerment is a process through which people gain greater control over 
decisions and actions affecting their health (WHO 1998a, s. 6) 

 
Begreppet health literacy har vuxit fram ur två olika kontexter, dels en hälso- 
och sjukvårdskontext, där patienten och dennes förmåga att förstå och an-
vända sig av hälsorelaterad information är i fokus. Den andra kontexten är en 
hälsofrämjande kontext, där fokus ligger på resurser för att främja hälsa. 
Enligt Ringsberg et al. (2014) har en stor andel av befolkningen en otillräck-
lig förmåga att ta till sig, förstå och använda hälsorelevant information. 

Literacy ur ett hälsofrämjande perspektiv är relaterat till utbildning och lä-
rande (UNESCO 2013). Nutbeam (2000) har formulerat tre olika nivåer av 
HL som avser olika former av kunskap inom HL. Nivåerna definieras som 
funktionell (functional), interaktiv (interactive) och kritisk (critical).  
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Funktionell health literacy fokuserar på att lära sig grundläggande fakta 
om hälsa. Detta innebär också att ha tillräckliga grundläggande färdigheter i 
att läsa och skriva för att kunna fungera i vardagliga situationer, exempelvis 
kunna läsa hälsoinformation såsom ett recept eller en hälsouppmaning och 
förstå innebörden. 

Interaktiv health literacy innebär en mer avancerad kognitiv läskunnighet 
som tillsammans med sociala färdigheter ska användas för att aktivt jämföra 
och granska hälsoinformation och tillämpa ny information i vardagen. 

Kritisk health literacy innebär mer avancerade kognitiva färdigheter för 
att kritiskt analysera information och för att använda denna information för 
att kunna hantera och ha en större egen kontroll över livshändelser och var-
dagliga situationer.  

Dessa olika nivåer av kunskap ska ses som utvecklade med ambitionen att 
kunna etablera ett livslångt lärande (Nutbeam 2000; St Leger 2001; Orms-
haw et al.2013;  Kickbusch, 2008). Nutbeam (2000) betonar att för att för-
bättra befolkningens hälsokunskap behövs det mer än en överföring av häl-
soinformation, som ofta är baserad på ett patogent riskperspektiv.  

Ytterligare kritik som riktas mot HL är teorins fokus på olika nivåer av 
individuell kunskap. Kritiker menar att det inte alltid räcker med kunskap 
om hur man bör leva hälsosamt, då människors matval eller livsstil påverkas 
av fler faktorer än att känna till fakta. Exempelvis framhålls faktorer som 
beslutsfattande och strukturella processer som påverkar hur vår vardag är 
organiserad och där matvanorna och ätandet är en del av en vardagspraktik 
(jfr Blue et al. 2016; Halkier & Jensen 2011). Ett sätt att tala om olika kun-
skaper inom health literacy är att diskutera matrelaterade kunskaper. Relat-
ionen mellan mat och hälsa har där fått ett mer utpräglat fokus under benäm-
ningen ”food literacy” (Truman et al. 2017).  

Food literacy 
Health literacy har legat till grund vid introduktionen av begreppet literacy i 
relation till kunskap om mat och hälsa (Truman et al. 2017). Då talas ibland 
om ”nutrition literacy” (Velardo 2015; Velardo, 2017) eller ”food literacy” 
(se t.ex. Brooks & Begley 2014; Nowak et al. 2012; Pendergast & Dewhurst 
2012: Vidgen 2016).  

Food literacy är ett omfattande begrepp och det finns olika definitioner av 
vad det innebär (Truman et al. 2017). Vanligt förekommande är att begrep-
pet beskrivs som att det belyser olika kunskaper och deras relation till mat, 
måltider och hälsa (Begler & Vidgen 2016), och syftar till att diskutera ett 
brett perspektiv på betydelsen av mat, måltider och hälsa och deras 
mångsidiga inverkan på våra liv. Enligt Begler och Vidgen (2016) innefattar 
food literacy en syn på mat och måltider som går utöver de biologiska 
aspekterna. Mat och måltider speglar då även människors sociala samspel, 
vilket innefattar kunskaper och förmågor som rör mat, måltider, matlagning 
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och hälsa på olika sätt (Vidgen & Gallegos 2014; Begler & Vidgen 2016; 
Azevedo et al. 2017; Gréa Krause et al. 2018; Palumbo et al. 2017). 

Benn (2014) har gjort en kritisk översikt av innehållet i begreppet food li-
teracy och ser det som bestående av nutrition, måltider, odling, och matlag-
ning i relation till kunnande i och om mat, måltider och hälsa. Vidare argu-
menterar Benn att begreppet food literacy kan bidra till en bredare syn på 
mat och dess komplexitet (Benn 2014). Att tala om food literacy kan således 
bidra med ett kritiskt förhållningsätt till kunskaper om mat och måltider samt 
ett konstruktivt perspektiv på undervisning om mat och hälsa. I diskussioner 
om undervisning i HK talas exempelvis om literacy och receptanvändning 
(Brunosson et al. 2014) och om utveckling av olika food literacy modeller i 
skolan (Pendergast et. al. 2011; Slater 2013; Colatruglio & Slater 2014; 
Benn 2014; Bohm et al. 2015). Även Nanayakkara et al. (2017) synliggör att 
lärare ställer sig positiva till ett mer uttalat fokus på food literacy i undervis-
ning. Studiens resultat visar att lärarna anser att undervisning med fokus på 
food literacy bör uppmuntras. Studien visar att majoriteten av lärarna fram-
för allt framhöll nutrition literacy som relevant (Nanayakkara et al. 2017). I 
en studie av Sadeghovad et al. 2017) undersöks vilka perspektiv beträffande 
food literacy som anses viktiga att inkludera i ”Nutrition and Food Systems 
Education” i Australien. Resultaten av studien är avsedda att ge nya insikter 
för läroplansutvecklare i ämnet. Forskarna identifierade fyra områden som 
särskilt viktiga: (1) riktlinjer beträffande näringslära för att främja en hälso-
sam livsstil; (2) program för kompetensutveckling i syfte att förbättra hälsa 
och välbefinnande; (3) undervisning om etiska livsmedelsval i syfte att 
främja hållbar utveckling, djurrättsskydd, ökat intag av närproducerade 
livsmedel samt fokus på livsmedelssäkerhet; och (4) undervisning om livs-
medelscykeln från jord till bord i syfte att underlätta medvetenhet vid mat-
val. Sammantaget anses dessa punkter inom food literacy ha potentialen att 
förbättra ungdomars kunskap om mat och hälsa samt att utveckla grundläg-
gande livsmedelsrelaterade färdigheter som kan främja hälsa och välbefin-
nande (Sadegholvad et al. 2017). 

In-zoomning 3 
Då ambitionen med avhandlingen är att undersöka matens betydelse för 
hälsa är jag intresserad av vad mat och måltider kan ha för olika innebörd 
och betydelse. Således vänder jag blicken mot sociala och kulturella per-
spektiv på människors matvanor. I detta kapitel kommer några olika per-
spektiv på mat och måltider att introduceras för att synliggöra att mat som 
begrepp kan ha olika innebörd. I avhandlingen är detta relevant eftersom, 
som Bildtgård (2010) uttrycker det, våra föreställningar om mat påverkas av 
samtida diskursiva konstruktioner om mat och ätande i samhället. Kapitlet 
utgör en startpunkt för hur mat kan diskuteras som något diskursivt. Synen 
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på mat och måltider ses som kulturella och historiska konstruktioner och 
vilken betydelse de ges skiljer sig åt beroende på tidsepok och kontext 
(Fjellström 2004; Mäkelä 2001). I kapitlet redogörs för olika perspektiv om 
individuellt ätande kopplat till sociala strukturer och kulturell tillhörighet, 
exempelvis hur människors matvanor påverkas av kultur, samhällsstruktur 
och samhällsutveckling, samt hur olika faktorer, såsom samhällsklass, kan 
påverka livsmedelsval och måltider. 

Kostsociologiskt perspektiv på mat  
Mat är som bekant nödvändigt för människans överlevnad. Många männi-
skor vet vad det innebär att äta näringsriktig mat men trots detta visar Con-
tento (2011) att information och faktakampanjer som förespråkar nyttig kost 
inte räcker till för att påverka människors matval. Inte heller kan ett begrän-
sande av utbudet av ohälsosamma maträtter främja sunda matvanor (Con-
tento 2011). Vilka faktorer som påverkar människor vid val av mat är 
omdiskuterat. Enligt Ekström (1990) sker flertalet matval med hänsyn till 
tidsfaktorn, ekonomiska prioriteringar, tradition, sociala relationer, smak och 
hänsynstagande till klimatpåverkan. Dessa olika faktorer har större eller 
mindre inverkan och prioriteras olika beroende på kontext, såsom hushåll, 
kultur och samhällen (Ekström 1990). Mat fyller således även andra viktiga 
funktioner i våra liv utöver dess näringsfysiologiska aspekter. En aspekt av 
mat är måltiden som socialt fenomen i form av ett kulturarv, varvid måltiden 
betraktas som en kulturhandling snarare än som näringsintag (Tellström 
2007).  

Mat kan vara ett uttryck för genus och identitet (Neuman, 2016). Ur ett 
globalt perspektiv blir frågor om mat och matkonsumtion en etisk fråga om 
exempelvis djurvälfärd, klimatfrågor och hållbar utveckling (Höglund 2019). 

Mat och måltider har således olika funktioner i människors vardag bero-
ende på vem man frågar. Sociologisk och antropologisk matforskning har 
visat på matens betydelse för både sociala och kulturella processer kopplade 
till människors liv (jfr Fischler 1980; Caplan 1997; Douglas & Nicod 1974; 
Lévi-Strauss 1970; Murcott 1982; Lupton 1994). Den kostsociologiska 
forskningen visar att matvanor inte bara beror på biologiska eller ekono-
miska aspekter utan även påverkas av kulturella och sociala sammanhang. 
Ur ett kostsociologiskt perspektiv kan föreställningen om att ”äta hälsosamt” 
och begreppet ”en riktig måltid” ses som kulturella och historiska konstrukt-
ioner. Hur dessa uttryck definieras och vilken betydelse de ges skiljer sig åt 
beroende på tidsepok och kontext (Bildtgård 2010; Fjellström 2004; Mäkelä 
2001). Enligt kulturantropologen Douglas (1972) kan mat ses som en del av 
livets ritualer. Människor utvecklar normer och rutiner via konsumtion av 
specifika livsmedel där måltider är knutna till den kultur och det samhälle de 
lever i. Mänskliga rutiner beträffande måltiden är ett sätt att kommunicera 
och överföra social information. Olika måltider har specifika mönster och 
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skiljer sig åt beroende på sammanhanget, exempelvis om det handlar om 
högtidsmat, vardagsmat eller helgmat. Kontexten påverkar med andra ord 
vad som anses vara ”rätt mat” vid rätt tillfälle. Fieldhouse (1998) diskuterar 
att det förutom biologiska aspekter av mat är uppenbart att även geografiska, 
religiösa, sociala, psykologiska, ekonomiska och politiska faktorer har stor 
betydelse för människors kosthållning. Lupton (1996) understryker att även 
om kosthållning grundar sig i en biologisk nödvändighet är synen på livsme-
del och ätande ständigt påverkad av kulturella traditioner. 

Måltiden har även studerats i relation till grupptillhörighet (Ekström 
1990; Jansson 1993). Bland grupper med god socioekonomisk standard lyfts 
måltidens samvaro fram som eftersträvansvärd. Denna samvaro är förankrad 
i en mängd normer i förhållande till hur måltiden bör se ut, samt omfattas av 
matens symboliska uttryck där olika livsmedel har olika social status. Exem-
pelvis kan ostron anses finare att förtära än falukorv. Ätande kan således 
uppfattas som en del av en social interaktion, där mat har en viktig roll för 
social grupptillhörighet. Sociala grupper fungerar som förmedlare av vad 
som anses vara lämpligt att äta i olika sammanhang i relation till kulturell 
tillhörighet (Holm et al. 2012). Studier har också visat att inte bara vad som 
äts utan även sociala regler och normer spelar en viktig roll för att bestämma 
måltidernas kollektiva tidpunkt och komplexitet (jfr Kahma et al. 2014). 
Detta inkluderar också bordsskick, såsom hur bestick och glas bör hållas, 
samt vilka samtalsämnen som anses vara möjliga att tala om vid bordet (Ek-
ström 1990). Sociala relationer och grupptillhörighet har även studerats spe-
cifikt i relation till ungdomar (t.ex. Backman et al. 2012; Neely et al. 2014). 
Studier har visat att sociala relationer har stort inflytande på matval även 
bland unga som grupp, där behovet av att känna tillhörighet påverkar matva-
let mera än den personliga preferensramen (Neely et al. 2014). 

Under senare år har mat i relation till ekologisk hållbarhet uppmärksam-
mats. Genom att erkänna hållbarhet som en del av utbildningen gällande mat 
och hälsa ges en möjlighet att undersöka matrelaterat lärande i ett bredare 
sammanhang (Morgan & Sonnino 2008). Trots att konsumtion av lokalpro-
ducerad mat anses gynnsam i hållbarhetsdebatten får kostnadseffektiviteten 
ofta företräde i praktiken. 

Skolan och andra formella utbildningssammanhang spelar centrala roller i 
ungdomarnas liv; emellertid är det erkänt att lärande också sker utanför for-
mella utbildningssammanhang och att det är sammanflätat med vardagliga 
metoder, val och rutiner (Wortham & Jackson 2008) och är något som även 
äger rum utanför klassrummet (Arnseth & Silseth 2013; Nestle 2011). Att 
lära sig om mat i institutionella miljöer, såsom via HK i skolan, är inte det-
samma som att lära sig i vardagliga situationer, eftersom lärandet då inte är 
det primära målet (Palojoki 2003). En gemensam nämnare för sociologi och 
utbildningsvetenskap återfinns i spänningen mellan struktur och agens samt 
relationen mellan praktik och bredare samhällsfaktorer såsom politiska, soci-
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ala och kulturella faktorer (Dyke & Bryant 2012; Dyke 2015;  Comas-Quinn 
et al. 2009). 

In-zoomning 4 
Mitt forskningsintresse gäller undervisningsinnehåll och vilka konstruktioner 
av innehåll elever erbjuds i undervisningen. För att kunna identifiera vilket 
meningserbjudande som konstrueras behövs ett angreppssätt som gör detta 
möjligt. Därför riktar jag fokus mot empirisk forskning inom det didaktiska 
forskningsfältet för att på så vis placera in denna studie i relevant didaktisk 
forskning. Didaktik bidrar bland annat med kunskap om relationen mellan 
undervisning och lärande och om vilken betydelse lärares val av undervis-
ningsinnehåll och arbetssätt har för undervisningspraktiken. 

I detta kapitel kommer några olika perspektiv på didaktiska studier om 
undervisningsinnehåll att synliggöras. I avhandlingen är detta relevant ef-
tersom, som Englund (1995, 1997) uttrycker det, eleverna enbart erbjuds 
utvalda delar av ett kunskapsinnehåll. Vad som lyfts fram som relevant kun-
skap skapar olika förutsättningar för att lära om kunskapsinnehållet i fråga. 
Förutsättningar för meningsskapande är något som problematiserats inom 
exempelvis forskning om idrott och hälsa samt naturorienterande ämnen 
(NO) och jag har inspirerats av denna forskning i mitt arbete med avhand-
lingen. Det finns exempelvis NO-didaktisk forskning som utvecklat an-
greppsätt för att undersöka frågor om varför elever ska lära sig ett specifikt 
kunskapsinnehåll (jfr Östman 1995; Lundqvist 2009; Almqvist 2005). Den 
NO-didaktiska forskningen har kommit långt och har utvecklat verktyg för 
att analysera övergripande mål i undervisningen, något som jag ej funnit 
inom motsvarande didaktisk forskning i HK-fältet. Jag finner detta använd-
bart för att problematisera undervisningsinnehåll även inom HK.  

Val av undervisningsinnehåll 
Ett vanligt förekommande angreppsätt i didaktik är att rikta forskningsintres-
set mot didaktiska val gällande undervisningens innehåll, där de tre didak-
tiska frågorna Vad? Hur? och Varför? är av intresse i förhållande till elever-
nas potentiella lärande av ett specifikt kunskapsinnehåll (Öhman, 2014). Vad 
ska läraren välja att undervisa om? Hur ska denna undervisning gå till? Var-
för ska undervisningen innefatta just detta innehåll och utformas på just detta 
sätt? Enligt Almqvist (2016) visar dessa didaktiska frågor på vikten av att 
tala om didaktisk kompetens både som handlingsberedskap i undervisnings-
sammanhang och som kompetens att planera, genomföra, reflektera över 
samt vidareutveckla undervisningen (jfr Englund 1992). 

Det undervisningsinnehåll som elever möter är ett resultat av de urval 
som läraren gör vid planeringen av lektioner. Detta är något som har pro-
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blematiserats inom exempelvis idrott och hälsa (jfr Quennerstedt 2006) samt 
inom de naturorienterande ämnena i grundskolan (NO) (jfr Östman 1995; 
Almqvist 2005; Lundqvist 2009). Det urval som görs påverkar undervis-
ningen och därmed vilket meningsskapande som möjliggörs för elever inom 
ett visst område.  

Med stöd av kursplanen förväntas lärare planera, förbereda och genom-
föra sin undervisning. Kursplanen för respektive ämne ger riktlinjer för 
undervisningen och vad eleverna ska lära sig i skolan. Kursplanen är ett stat-
ligt styrdokument som kan sägas spegla det utbildningsideal som råder i 
samhället vid den tidpunkt då läroplanen och kursplanen utformades. Olika 
kursplaner kan därmed uppfattas innehålla olika konstruktioner av ett speci-
fikt kunskapsinnehåll. All undervisning kan ses som ett meningserbjudande 
(jfr Englund 1995, 1997). I undervisningen erbjuds eleven att skapa en speci-
fik mening om något. Meningsskapande användas således för att tala om det 
lärande som möjliggörs i relation till undervisningsinnehållets konstruktion 
(Almqvist 2005). Jag vill emellertid poängtera att jag inte studerar eller utta-
lar mig om elevers lärande eller meningsskapande, utan om förutsättningar 
för lärande i termer av meningserbjudande. 

Meningserbjudande som begrepp kan användas för att studera och disku-
tera vilka innebörder och avsikter som konstrueras i urvalet av ett visst inne-
håll, samt vad det är som gör ett innehåll begripligt och meningsfullt inom 
dess givna sammanhang. Undervisning är en moralisk och social handling 
som inbegriper olika medvetna och omedvetna val av innehåll, och dessa 
olika val medför att vissa diskursiva meningar konstrueras i undervisningen 
medan andra diskursiva meningar utesluts (Englund 1998). Undervisning 
kan därför aldrig betraktas som neutral, utan erbjuder alltid vissa normer och 
värden. Samtidigt som vi lär oss något nytt så sker en socialisation in i en 
praktiks värden, vilket inkluderar specifika normer, regler och språkbruk 
som har betydelse i den specifika praktikens kontext (Östman 1995). 

Låt oss nu se på några exempel från forskning om undervisning som me-
ningserbjudande. 

Skolämnet idrott och hälsa (och dess föregångare) har historiskt, i likhet 
med HK, varit förknippat med frågor om hälsa. Hälsa har kopplats till dis-
kussioner om idrottsämnets syfte och relevans. Ett utökat hälsoperspektiv 
har kommit att påverka ämnet under de senaste decennierna (Annerstedt 
et al. 2001; Sandahl 2005). Quennerstedt (2006) har bidragit med kunskap 
om vilket ämnesinnehåll om hälsa som konstrueras i ämnet idrott och hälsa. 
Quennerstedt har utifrån de centrala styrdokumenten i idrott och hälsa och 
via ett salutogent perspektiv hävdat att hälsa i skolämnet idrott och hälsa kan 
betraktas som något mer än en fysiologisk fråga. Vidare hävdar han att den 
hälsa som konstrueras i undervisningen i termer av ”meningsskapandets 
institutionella innehåll” har betydelse för elevers meningsskapande om hälsa 
i ämnet (2006, s. 252). 
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Öhmans (2007, 2008, 2010) forskning problematiserar hur politiska ten-
denser kommer till uttryck inom ramen för ämnet idrott och hälsa, där synen 
på eleven som subjekt synliggörs, liksom det ideal eleven förväntas anamma. 
Enligt Öhman får detta didaktiska konsekvenser för idrottsundervisningen, 
genom att en sorts aktivitet gynnar vissa bestämda sätt att vara och handla i 
relation till de kunskaper, normer och värderingar som är tillgängliga. Ett 
exempel handlar om hur elever förväntas vara självstyrande och vilka hand-
lingar som därmed möjliggörs och vilka handlingar som begränsas. Detta är 
relevant i föreliggande avhandling då det synliggör och problematiserar ett 
undervisningsinnehåll i relation till vilka normer som konstrueras. Quen-
nerstedt (2006) understryker hur undervisningsinnehåll som elever möter via 
lärare även kan ses som en del i elevers meningsskapande om hälsa i sko-
lämnet idrott och hälsa. De diskurser som utgör analysresultatet i Quen-
nerstedts avhandling är således institutionella förutsättningar för menings-
skapande i undervisningen om idrott och hälsa, och han diskuterar dem som 
en del i elevernas meningsskapande i ämnet. Quennerstedt (2006) är ett ex-
empel på forskning som har problematiserat hälsofostran. Ytterligare exem-
pel som har belyst olika undervisningsinnehåll kopplade till fostran är Bran-
tefors (2013) som har studerat fostrande innehåll i undervisning, liksom 
Hjälmeskog (2000) som har studerat jämställhetsfostran och Sandell et al. 
(2003) som har studerat miljöfostran. 

Nu vänder vi blicken mot ett annat skolämne, nämligen NO. Även inom 
NO återfinns relevant ämnesdidaktisk forskning som utvecklat specifika 
teorier och analysmetoder för att studera konstruktionen av innehåll i under-
visningen i NO-ämnet. Av särskilt intresse här är de studier som gjorts om 
undervisningsinnehåll i relation till normer, regler och socialisation. Att lära 
sig ett kunskapsinnehåll handlar både om att lära sig ett faktainnehåll och om 
socialisation, det vill säga att lära sig praktikens regler, normer och ett speci-
fikt förhållningssätt till kunskap och kunskapande (jfr Abd-el-Khalick 2005; 
Lundqvist 2009; Lundqvist et al., 2009; Lundqvist & Lidar 2013). 

 ”Scientific literacy” (SL) är ett begrepp som används för att analysera 
övergripande mål i undervisning (se t.ex. Almqvist & Lundqvist 2013). Jag 
kommer att beskriva detta mer utförligt i kapitel 3. Via detta angreppsätt kan 
ett undervisningsinnehåll betraktas utifrån dess moraliska och epistemolo-
giska karaktär, där både kunskap, värden och normer inom praktiken får 
betydelse för meningsskapandet (Roberts 1982; Östman 1995; Roberts & 
Östman 1998). Det handlar både om lärande av vetenskaplig kunskap och 
om vad eleven förväntas använda sin kunskap till. Undervisningens syften 
blir möjliga att synliggöra via detta angreppsätt. Detta analytiska tillväga-
gångsätt är relevant i föreliggande avhandling och utgör den analytiska 
grunden för artikel III. 

I kursplanen för HK framkommer att ämnet ska innefatta undervisning 
om mat och hälsa. Att hälsa skall främjas kan tyckas självklart. Men som 
tidigare nämnts är innebörden av begreppet hälsa mångfasetterat, och det är 
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angeläget att studera och diskutera i vad avseende och hur hälsa skall främ-
jas. Således är det intressant att studera de meningserbjudanden som uttrycks 
i undervisningen för att kunna problematisera vad elever erbjuds att skapa 
mening om gällande matens betydelse för hälsa. 

Inramning av forskningsproblem 
Den didaktiska forskning som redovisats har illustrerats i relation till av-
handlingens forskningsintresse. Det handlar om att synliggöra undervis-
ningsinnehållet och dess meningserbjudande. Det jag inledningsvis avsett att 
beskriva är hur tidigare forskning inom HK behandlat frågor om undervis-
ningsinnehåll om mat. Den bild som framkommer är att HK har en unik möj-
lighet att undervisa om matens betydelse för hälsa.  

Ett sätt att synliggöra olika synsätt på relationen mat och hälsa är att an-
vända begreppen biomedicinskt/patogent samt holistiskt/salutogent perspek-
tiv på hälsa (Kallenberg & Larsson 2004). Sambandet mellan mat och hälsa 
är starkt men det finns olika syn på vad såväl mat som hälsa är, såväl som 
vad relationen mellan dem innebär, och därmed olika syn på matens bety-
delse för hälsa. Matens betydelse för hälsa kan ha olika innebörd för olika 
uttolkare beroende på den sociala och kulturella kontext som individen lever 
i. I ett diskursivt perspektiv och med hjälp av närliggande didaktiska studier 
har jag visat att det är meningsfullt att undersöka olika potentiella menings-
erbjudanden. Vidare bidrar exemplen till diskussionen om vilket typ av äm-
nesinnehåll som konstrueras inom ramen för olika undervisningspraktiker. 
Quennerstedts (2006) textanalyser av praktiknära texter inom idrott och 
hälsa är ett exempel som visar hur ett undervisningsinnehåll kan studeras i 
termer av meningserbjudande. Om vi kan identifiera olika konstruktioner av 
ett undervisningsinnehåll, i detta fall matens betydelse för hälsa, blir det 
också möjligt att diskutera vilket meningserbjudande som möjliggörs.  

Det finns inte mycket forskning i förhållande till urval av undervisnings-
innehåll om matens betydelse för hälsa i HK, om hur val av undervisnings-
innehåll görs, eller om vilka förutsättningar detta urval ger för eleverna att 
göra medvetna och motiverade val av mat i relation till frågor om hälsa. Det 
finns således ett behov att studera, kritiskt granska och diskutera dessa ur-
valsprocesser och det är detta som denna avhandling kommer att bidra med.  
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3. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter  

I detta kapitel beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter, dvs. de 
teorier som jag använder i syfte att undersöka matens betydelse för hälsa 
som undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap. Jag använder mig 
av diskursteori samt en didaktisk ansats som vilar på en läroplansteoretisk 
grund. Jag menar att det är fruktbart att kombinera dessa teorier för att kunna 
ge en relevant framställning av de meningserbjudanden om matens betydelse 
för hälsa som konstrueras i läroplanstexter samt i lärares tal om undervis-
ning. Vidare beskrivs de verktyg som används vid analyser av dessa me-
ningserbjudanden.  

I analyserna använder jag mig av diskursanalytiska begrepp inspirerade 
av Laclau & Mouffe (1985) (artikel I), didaktiska analysverktyg som de di-
daktiska frågorna (vad, hur och varför), och begreppet ”educational configu-
rations” (Simonneaux & Simonneaux 2012) vilket jag i föreliggande avhand-
ling valt att benämna undervisningens gestaltning (artikel II). Därefter vän-
der jag mig till literacy-forskning, specifikt scientific literacy, som ger ett 
angreppssätt som gör det möjligt att analysera och diskutera undervisningens 
syfte och relevans (jfr Lundqvist et al. 2013). Detta beskrivs mer ingående 
under rubriken analyskategorier för food literacy och handlar om olika vis-
ioner (artikel III). Genom att ta fasta på vissa centrala utgångspunkter inom 
diskursteori och läroplansteori kombinerar jag det ovanstående till ett ram-
verk som hjälper mig att synliggöra och diskutera hur ett undervisningsinne-
håll om matens betydelse för hälsa konstrueras. 

Ett föränderligt kunskapsinnehåll  
Avhandlingens didaktiska forskningsintresse är primärt riktat mot frågor om 
hur undervisningsinnehåll kommer till uttryck i kursplaner samt i lärares tal 
om undervisning. Därmed utgör studiens kunskapsobjekt ett problematise-
rande av innehållsfrågor i undervisning om matens betydelse för hälsa. Jag 
vänder mig till den didaktiska ansats med grund i läroplansteori som 
Englund med flera utvecklat (jfr Englund 1986; Hjälmeskog 2000; Hultin 
2006). Dels betraktas här läroplaner och kursplaner som uttryck för politiska 
kompromisser och därmed som tolkningsbara (jfr Englund 1990, s. 28), dels 
betonas ett sociopolitiskt perspektiv. Det sistnämnda tar sin början i vad 
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Englund (1990) kallar det tredje stadiet av läroplansteori, vilket innebär att 
utbildningens innehåll och olika pedagogiska texter är föremål för en på-
gående kamp mellan sociala krafter, där läroplaner och kursplaner ses som 
tolkningsbara politiska kompromisser (Englund 1990, s. 28). Utifrån detta 
perspektiv har det stått en kamp om innehållets formering bland annat i ter-
mer av ämnestraditioner med olika ideal för vad som betraktas vara det goda 
fysikämnet, hem- och konsumentkunskapsämnet osv. (Englund 1991, 2001). 
Att uttolkningskampen förs på alla nivåer (Englund 1990) innebär att under-
visningen inte är given utifrån statliga intentioner formulerade i läroplaner 
och kursplaner, eftersom dessa styrdokument, liksom alla andra texter, be-
höver tolkas. Dessa tolkningar sker i sin tur inte kontextlöst, utan bör förstås 
i förhållande till de traditioner som växt fram för det aktuella ämnet. 

Enligt Englund betraktas kommunikationen som diskursiv och kunskap är 
alltid en form av auktoritet där ett visst perspektiv lyfts fram, samtidigt som 
detta får till följd att andra konkurrerande synsätt stängs ute. Om kunskap 
lyfts fram som allmängiltig utan möjlighet att ifrågasättas, eller om kunskap 
förmedlas på ett sådant sätt att det finns utrymme för alternativa tanke-
gångar, blir centralt för frågor om undervisningsinnehållets formering. Detta 
är något som leder till olika förutsättningar för meningsskapande (Englund 
1991). Man kan studera de olika konstruktionerna av ett kunskapsinnehåll 
genom att kartlägga vilka kunskapssyner som är möjliga i relation till sam-
tida rådande krafter i samhället (Englund 1999), exempelvis gällande hur 
samhällets syn på matens betydelse för hälsa förändras över tid. 

I denna avhandling innebär det ovanstående att en kursplan inte enbart är 
ett statligt formulerat dokument som vägleder skolans undervisning i olika 
ämnen, utan kursplanen definierar samtidigt en uppsättning dominerande 
idéer i samhället vilka avgör vad som är väsentlig kunskap värd att undervisa 
om.  

Det är omöjligt att inkludera samtliga delar av en kursplan vid ett enda 
undervisningstillfälle, och därmed blir lärares urvalsprocess intressant att 
studera. Med hjälp av Englunds (2007) sociopolitiska perspektiv på under-
visning lyfts problematiken med undervisningens innehåll till ett vidare 
samhälls- och utbildningspolitiskt perspektiv. Forskningsfokus riktas således 
inte mot elever eller lärare utan mot innehåll i form av texter eller utsagor 
(stoffet).  

Härvid följer jag en rad forskare som teoretiskt och metodologiskt använ-
der och har utvecklat perspektiv på meningsskapande inom olika utbild-
ningskontexter (se exempelvis Quennerstedt 2006; Almqvist 2005; Lidar 
2010; Lundqvist 2010; Östman 1995). 

 Nedan följer ett resonemang om hur begreppen socialisation och me-
ningserbjudande kan vara behjälpligt för att problematisera undervisningsin-
nehållet i HK. 
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Meningserbjudande 
Undervisningsinnehåll består av kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll. 
Socialisationsinnehåll ska förstås som de meningsbärande sammanhang som 
kunskapsinnehållet är en del av. Kunskapsinnehåll är exempelvis olika fakta 
inom olika ämnen. Socialisationsinnehåll handlar om de meningserbjudan-
den som styr elevers socialisation in i ett samhälle genom lärande av dess 
kulturella, sociala och politiska normer (jfr Englund 1990; Svennbeck 2003; 
Roberts & Östman 1998). Englund (1986) menar att det handlar om fostran, 
då innehållet inte kan ses som neutralt eller problemfritt. Undervisning bör 
därför inte betraktas som neutral utan som innehållande normer och värden. 
Därigenom kan undervisningsinnehållet sägas innehålla olika konstruerade 
meningserbjudanden, beroende på vad som inkluderas i valet av innehåll.  

Mitt sätt att tala om meningserbjudande ligger nära Englund (1997, 1998, 
2004) och Quennerstedt (2006) som beskriver hur undervisning får skilda 
betydelser genom de val av innehåll som görs (Englund 1997, 1998, 2004). 
Lärarens olika val i undervisningssituationen ses på så sätt som ett erbju-
dande av mening till eleverna (Quennerstedt 2006). 

Ett exempel på meningserbjudande kan vara hur mening skapas om ett 
specifikt ting (jfr Almqvist 2005). Låt oss ta ett livsmedel, exempelvis lax, 
som ett illustrativt exempel. Under en lektion på förmidagen konstrueras en 
viss mening om livsmedlet lax då det i undervisningen konstrueras som en 
nyttig källa till protein, selen, vitamin D och omega-3-fettsyror. Lax blir ett 
medel för att åstadkomma en näringsriktig och hälsosam måltid. Under ef-
termiddagens lektion konstrueras däremot en annan mening om lax. Elever-
na får då läsa om den odlade laxens negativa konsekvenser för miljön, där 
odlad lax uppfödd på fiskmjöl beskrivs bidra till att hav, älvar och sjöar i 
andra delar av världen töms på liv. Konsumtion av odlad lax beskrivs då ha 
en negativ inverkan på hälsan eftersom den påverkar vår naturmiljö negativt. 
Den mening som skapas om livsmedlet lax och dess funktion varierar såle-
des under olika situationer under dagen. 

The meaning of an artefact is, in this perspective, not always simply an in-
strumental tool with a predefined use. It is a much more complex issue of 
possible meanings constituted by the users’ habits and intentions and the cus-
tomary use in specific situations (Almqvist 2005, s. 15). 

 
Livsmedlet lax är i denna mening en artefakt, i bemärkelsen ett fysiskt objekt 
skapat av människan. Exemplet ovan synliggör att den mening som skapas 
om lax och hur den bör användas som ett livsmedel är beroende av vad som 
konstrueras vid en viss tid i ett visst sammanhang i undervisningen.  

I ett annat klassrum och i ett annat sammanhang, exempelvis biologi, 
skapas en annan innebörd – det vattenlevande djuret lax – där fiskens ana-
tomiska uppbyggnad och funktion får en specifik mening som skiljer sig från 
en rensad, filead och vakuumförpackat laxfilé. 
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Ytterligare meningar om lax kan skapas genom frågor om etik (Höglund 
2019). Ska vi äta protein från animaliskt kött, då det finns fullvärdigt vege-
tabiliskt protein att tillgå, såsom linser och bönor. Beroende på vilka värden 
och argument som ingår i diskussionen skapas olika mening för eller emot 
konsumtion av animaliskt protein. Ett argument mot konsumtion av lax kan 
vara riktat mot industrialiserad djuruppfödning som kan leda till onödigt 
lidande vid hantering och avlivning för matframställning. Avlivning av lax 
kan ske brutalt via slag i huvudet som inte leder till omedelbar död, utan 
laxen kvävs i stället till döds på land. Här är det överordnade värdet djurets 
välbefinnande och detta synliggörs i en diskussion om matkonsumtion 
(Höglund 2019; Singers & Mason 2007) som skapar en viss mening om lax. 

Vilken mening som skapas är beroende av det sammanhang och de vär-
den och argument som ingår i undervisningen. Samtidigt som vi lär oss nå-
got nytt (om exempelvis lax) så sker en socialisation in i praktikens värden, 
vilket inkluderar specifika regler, normer och språkbruk som har betydelse i 
den specifika praktikens kontext (Östman 2008). Utifrån ovanstående exem-
pel kan vi förstå det som att eleverna får lära sig en norm om att odlad lax är 
mindre bra än vildfångad lax. 

Diskursteori 
När jag i denna avhandling talar om att undersöka diskursivitet handlar det 
på ett övergripande plan om att studera de språkliga utsagornas innebörd när 
det gäller ett specifikt innehåll i ett visst sammanhang. Med andra ord hand-
lar det om hur undervisningsinnehållet kommer till uttryck, hur det är kon-
struerat, i kursplaner och i lärares tal om undervisning. Metodologiskt ligger 
således tonvikten på ett diskursivt meningserbjudande. Diskurs förstås här 
som resultatet av olika språkliga utsagor och sätt att beskriva världen 
(Winther Jørgensen & Philips 2000). Diskurs sätter gränser och reglerar vad 
som är möjligt att uttrycka i ett visst sammanhang. Ur ett diskursteoretiskt 
perspektiv ses språket som en social och kulturell process och det under-
stryks att språkliga betydelser aldrig helt kan fixeras (Laclau & Mouffe 
1985).  

I stället för att uppfatta det som att språket avspeglar fenomen i verklig-
heten menar man i ett diskursteoretiskt perspektiv att det handlar om diskur-
siva konstruktioner (Laclau & Mouffe 1985). Verkligheten får sin mening i 
vår användning av språket. Ett begrepp, exempelvis mat, förstås i detta per-
spektiv i relation till hur det används i det sammanhang till vilket ordet är 
knutet. Ett exempel på detta är hur mat kan kopplas samman med en mängd 
olika aspekter av människors liv, exempelvis matens betydelse för hälsa. 
Quennerstedt (2006) ger ett talande exempel på hälsans diskursivitet via 
överläkaren Carl Ottosens uttalande 1922, i boken Vägen till hälsa. Där sä-
ger Ottosen följande: 
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Så till exempel finnes det många, som anse röda kinder och fetma för särde-
les goda hälsotecken, medan sanningen är, att man kan hava röda kinder och 
det eländigaste blod och i övernärt tillstånd vara nära döden. (Ottosen 1922, 
citerat från Quennerstedt 2006, s. 13).  

 
Citatet visar hur synen på fetma och därmed matens betydelse för hälsa för-
ändrats över tid. I dag är det få läkare som skulle koppla ihop ordet fetma 
med goda tecken på hälsa. Hur begrepp, som hälsosam mat, blir vedertagna 
är med andra ord en fråga om hur de används och det kan skilja sig i stor 
utsträckning mellan olika situationer åtskilda i tid och rum.  

Hur ett fenomen beskrivs i ett specifikt sammanhang bidrar även med en 
avgränsning för vad som ingår i diskursen och vad som utesluts. Laclau och 
Mouffe menar att alla handlingar och sociala praktiker innefattas i diskursen. 
På detta sätt konstrueras diskursen och den är därför ingen avspegling av 
någon universal verklighet utan en socialt skapad verklighet (Laclau & 
Mouffe 1985). Det som blir särskilt intressant via ett diskursteoretiskt per-
spektiv är hur verkligheten, i detta fall undervisningsinnehåll gällande ma-
tens betydelse för hälsa, konstrueras i stället för att utgöra en beskrivning av 
hur verkligheten egentligen är (Börjesson, 2003). 

Begreppet mening är enligt ett diskursteoretiskt perspektiv starkt förknip-
pat med språket. Olika språkliga förhållanden byggs upp med hjälp av språ-
ket, och reglerar vad som kan, får och bör sägas i en given kontext, samtidigt 
som andra åsikter tystas ner eller inte är möjliga att tala om inom denna dis-
kurs (Börjesson & Palmblad 2007). Ett exempel på hur dominansen av ett 
fenomen kan förändras är en förskjutning av vad som anses vara relevant 
kunskap inom ett visst skolämne, via kursplaner, under olika årtionden.  

Sammanfattningsvis medför specifika sätt att tala om kunskap om matens 
betydelse för hälsa att vissa konstruktioner av kunskapsinnehållet anses mer 
legitima än andra. Det skapar ramar för vad som ses som möjligt att inklu-
dera och exkludera i undervisningen. I föreliggande avhandling studeras 
detta i analyser av kursplaner och fokusgruppsintervjuer med HK-lärare. 

Analysmetoder 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka matens betydelse 
för hälsa som undervisningsinnehåll i hem- och konsumentkunskap. För att 
uppfylla syftet görs en operationalisering av avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter via olika analyskategorier för att kunna diskutera de menings-
erbjudanden som uttrycks i undervisningsinnehållet. Gemensamt för de tre 
valda analysmetoderna är att de utgår ifrån antagandet att människor skapar 
sin verklighet via språket. I detta avsnitt beskrivs dessa analysmetoder under 
nedanstående tre rubriker.  
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1. Diskursteoretiska analysverktyg. Här behandlas element, moment, nodal-
punkter, flytande signifikanter och det diskursiva fältet. Ansatsen är inspire-
rad av Laclau och Mouffe (1985).  
2. Didaktiska analysverktyg. Här behandlas de didaktiska frågorna Vad? 
Hur? och Varför? samt undervisningens gestaltning. Ansatsen är inspirerad 
av Simonneaux och Simonneaux (2012).  
3. Visioner som analysverktyg för food literacy. Ansatsen är inspirerad av 
Zeidlers och Sadlers (2011) terminologi beträffande scientific literacy.  

 
Med dessa verktyg möjliggörs analyser av kunskapsinnehållets diskursivitet 
samt förutsättningarna för meningsskapande. 

I analysen av kursplaner konstruerar jag vilka meningserbjudanden beträf-
fande matens betydelse för hälsa som kommer till uttryck i styrdokumenten. 
Detta görs genom att kartlägga normer och värden i kursplanen (artikel I). 
Detta följs sedan upp i studier av normer och värden uttryckta i lärares tal 
om undervisning (artiklarna II och III). På så sätt blir det möjligt att disku-
tera de socialisationsinnehåll som återfinns i kursplaner för HK, samt i lära-
res tal om undervisning, beträffande matens betydelse för hälsa. 

Diskursteoretiska analysverktyg 
För den första forskningsfrågan, om vilka meningserbjudanden om matens 
betydelse för hälsa som konstrueras i kursplaner för hem- och konsument-
kunskap, har jag inspirerats av Laclau och Mouffe (1985) och deras diskurs-
teoretiska angreppssätt. Deras analysverktyg operationaliseras i artikel I. De 
verktyg jag anammar kallas moment, tecken, element, nodalpunkter, fly-
tande signifikanter och det dirskursiva fältet. 

I Hegemony and socialist strategy (1985) diskuterar Laclau och Mouffe 
ingående hur sociala fenomen kan analyseras med hjälp av diskursteoretiska 
verktyg. En utgångspunkt är att sociala fenomen aldrig är färdiga. Det finns 
ingen slutgiltig betydelse av ett socialt fenomen utan det kan förändras i en 
strid om definitioner i samhället. Sociala fenomen finns överallt i vår verk-
lighet och Laclau och Mouffe framställer världen som konstituerad via dis-
kurser och diskurser ses vara föränderliga (Laclau & Mouffe 1985). Fokus 
för forskaren är att med hjälp av diskursteoretiska verktyg studera strävan 
efter en entydig betydelse av ett socialt fenomen inom en diskurs. Ett exem-
pel på ett socialt fenomen är vad som anses vara matens betydelse för hälsa. 
Beroende på diskurs tillskrivs maten en viss specifik betydelse i relation till 
hälsa. Exempelvis kan fisken lax, för att använda det tidigare exemplet, i ett 
visst specifikt sammanhang framstå som ett ypperligt alternativ för hälsosam 
mat genom sitt rika innehåll av selen, vitamin D och omega-3-fettsyror. I 
detta perspektiv är livsmedlet lax främjande för god hälsa. I en alternativ 
diskurs kan lax i relation till hälsa tillskrivas en annan betydelse. Om en 
individ har en fiskallergi kan lax ge upphov till en allergisk chock, vilket är 
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ett livshotande tillstånd och kan leda till döden om personen inte omedelbart 
får läkarvård. I detta perspektiv konstrueras en alternativ betydelse av relat-
ionen lax och hälsa. Ur ytterligare ett perspektiv kan betydelsen för hälsa 
bero på om laxen är uppodlad eller vildfångad och krav- eller MSC-märkt. 
Odlad lax uppfödd på fiskmjöl kan bidra till att haven i andra delar av värl-
den töms på liv. I de länder där fiskmjölet tillverkas kan både människors 
hälsa och naturmiljön drabbas hårt av fabriksutsläpp. Således tillskrivs det 
sociala fenomenet matens betydelse för hälsa olika innebörd beroende på 
vilken betydelse som fixeras. 

Det finns således ingen slutgiltig betydelse av det sociala fenomenet ma-
tens betydelse för hälsa i förhållande till lax, utan betydelsen är föränderlig i 
relation till andra diskursiva konstruktioner. För att utkristallisera vilken 
specifik betydelse som tillskrivs relevans i respektive diskurs används dis-
kursteoretiska verktyg. Jag kommer nedan att redogöra för de begrepp som 
har betydelse i denna avhandling. Diskurs förstås som tidigare nämnts som 
ett specifikt sätt att tala om och förstå vår vardag. Enligt Laclau och Mouffe 
(1985) beskrivs diskurs som ett språkligt system där centrala begrepp, i form 
av tecken, får en fastare och mer oomtvistad betydelse i en specifik kontext. 
”Lax och hälsa” har en fast betydelse i relation till allergi, vilken skiljer sig 
från ”odlad lax och hälsa” i relation till miljön. Det språkliga systemet sam-
manfogas genom att centrala begrepp, i form av tecken, har betydelsemässigt 
fixerats till varandra (Laclau & Mouffe 1985). Begreppet tecken används för 
att synliggöra vilka ord som är fixerade eller inte inom olika diskurser. En 
diskurs beskrivs således genom att tecknens betydelse har fixerats inom ett 
område. Alla tecken i en diskurs kallas element. Fixering innebär att tecken 
har betydelse i relation till varandra. Denna fixering beskrivs i termer av att 
tecken får en låsning av (tillfällig) stabil betydelse där vissa element för-
vandlas till moment. Vidare används, för att utkristallisera en specifik dis-
kurs, även begreppet moment. Själva processen av tillfällig låsning av teck-
net som element till moment kallas artikulation (Laclau & Mouffe 1985; 
Bergström & Boréus 2012; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Att ett 
tecken är fixerat innebär således att ett ord har en fast betydelse inom diskur-
sen. Moment skiljer sig från varandra genom bestämda aspekter och kon-
struerar parallellt sin betydelse i relation till varandra. Tecknens betydelse 
avgörs av deras relation till andra tecken. Detta sker genom att utesluta andra 
tecken och deras möjliga innebörd. Det är med andra ord först när tecken i 
form av element får en specifik innebörd inom diskursen som de kallas mo-
ment. Nodalpunkter representerar privilegierade nyckelord som har en fixe-
rad betydelse i diskursen. Det är i relation till nodalpunkten som de andra 
tecknen ordnas och från vilken de får sin betydelse. Diskursen etableras som 
en helhet, där varje tecken har sin specifika betydelse som moment i relation 
till andra tecken genom att utesluta andra teckens möjlighet till mening inom 
diskursen. Alla övriga möjligheter som diskursen utesluter, alltså de tecken 
som inte ingår i diskursen, kallas det diskursiva fältet. Där finns andra tecken 
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som för tillfället inte har fastställd betydelse inom diskursen. En flytande 
signifikant innebär att olika diskurser kämpar om tolkningsföreträde beträf-
fande tecknets innebörd, dvs. en kamp om tecken som kan ha olika betydel-
ser i olika diskurser. I föreliggande studie är hälsa, livsstil och livsmedel 
flytande signifikanter och har olika betydelse i de olika diskurserna. De ut-
gör med andra ord tre övergripande teman som får sin specifika betydelse i 
förhållande till de olika diskurserna. 

Maktförhållanden byggs upp med hjälp av språket och det är specifika 
sätt att tala i ett visst sammanhang och i en viss tidpunkt som påverkar vad 
som får mening inom diskursen. För att exemplifiera detta kan vi åter vända 
oss till det inledande exemplet om lax. Lax tillskrivs en specifik betydelse i 
form av mat i exempelvis en näringsdiskurs, där fettsyror och vitaminer får 
betydelse i relation till hälsa. Vitaminer har däremot inte någon betydande 
roll i framställningen av mat i form av den odlade laxens negativa inverkan 
på hälsa i en miljödiskurs. I föreliggande avhandling kommer Laclaus och 
Mouffes (1985) begreppsapparat att fungera som verktyg vid analysen av 
läroplanstexter. För att återgå till laxexemplet kan vi se att lax och hälsa är 
priviligierade nyckelord i samtliga diskurser. Beroende på diskurs har de 
även en fast betydelse. Diskursen etableras som en helhet, där varje tecken 
har sin specifika betydelse. Lax är hälsosamt i en näringsdiskurs och odlad 
lax är ohälsosamt i en miljödiskurs. Relationen mellan och betydelsen av lax 
och hälsa beskrivs således vara diskursivt föränderlig.  

Didaktiska analysverktyg 
En central ambition i avhandlingsarbetet har varit att möjliggöra analyser av 
frågor om val och behandling av undervisningsinnehåll. För att besvara frå-
gan om vilka meningserbjudanden om matens betydelse för hälsa som kon-
strueras i lärares tal om undervisning har jag valt att använda ett didaktiskt 
analysverktyg och vänt mig till didaktikens frågor: Vad? Hur? och Varför? i 
relation till undervisning om matens betydelse för hälsa.  

Med inspiration från diskursanalys analyseras empirin med hjälp av dessa 
didaktiska frågor: Vad är det som deltagarna inkluderar om matens betydelse 
för hälsa? Hur talar deltagarna om lämpliga metoder för undervisning om 
matens betydelse för hälsa? Varför är detta, enligt deltagarnas uppfattningar, 
viktigt att lära? Genom dessa frågor identifieras mönster för att klargöra 
likheter och skillnader i empirin beträffande lärares uppfattning om matens 
betydelse för hälsa i undervisningen.  

För en djupare analys av diskurserna har jag inspirerats av Simonneaux 
och Simonneaux (2012), som har utvecklat angreppsättet undervisningens 
gestaltning (educational configurations). Angreppsättet används för att ana-
lysera och problematisera lärares förhållningsätt till undervisning. Därige-
nom synliggörs lärares inställning när det gäller kunskapsattribut, epistemo-
logisk hållning och didaktiska strategier, så som de representeras inom re-
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spektive diskurs. Kunskapsattribut inbegriper hur lärare uppfattar kunskap, 
liksom deras syn på sanning. Olika kunskapsattribut kopplas samman med 
hur denna kunskap har utvecklats och kategoriseras enligt följande: univer-
sell, plural, engagerad eller kontextualiserad. Universell kunskap är när lära-
ren väljer att lyfta fram att det finns en universell sanning. Plural kunskap är 
när flera paradigm kan existera samtidigt inom ett vetenskapligt område. 
Engagerad kunskap handlar om att integrera kontroverser och olika aktörer 
som deltar i den vetenskapliga debatten. Det inkluderar osäkerheter och möj-
liga risker och förändringar i världen. Kontextualiserad kunskap är när lära-
ren väljer att lyfta fram att kunskap konstrueras i relation till kontexten och 
fokuserar på de sammanhang där kunskap produceras, det vill säga där olika 
värden kontextualiseras i specifika situationer.  

Lärares epistemologiska hållning är när läraren väljer att lyfta fram att de 
olika funktioner som vetenskap tilldelas. Dessa beror på vilka mål som lä-
rarna tillskriver vetenskapen och kategoriseras som vetenskaplig hållning 
(scientist posture), utilitaristisk hållning (utilitarianism posture), skeptisk 
hållning (scepticism posture) och relativistisk hållning (relativism posture). 
Med en vetenskaplig hållning anses vetenskap vara viktig för att kunna göra 
framsteg. Kunskap är kopplad till en vetenskap eller myndighet. I skolan är 
läraren representant för en institution som undervisar elever i det disciplinära 
innehållet. Med en utilitaristisk hållning får kunskap sin mening genom 
verkliga handlingar som den hjälper till att producera, och värdet ligger i 
kraften att agera som en expert som fattar korrekta och rationella beslut. En 
skeptisk hållning innefattar ett förhållningssätt som är skeptiskt till motsä-
gelsefulla forskningsresultat. De vetenskapliga frågorna handlar inte bara om 
forskning utan inkluderar även frågor som tas upp på olika arenor, till exem-
pel i den offentliga debatten. Denna hållning är ett sätt att främja ansvar ge-
nom att utveckla elevers kritiska tänkande. Med en relativistisk hållning 
presenteras inte vetenskapen som en överlägsen form av kunskap, då ingen 
enskild vetenskaplig metod helt kan anses vara oberoende av den kontext där 
kunskapen producerades. Av detta följer att ingen kunskap är absolut eller 
tidlös utan bör förstås i relation till sin kontext.  

Didaktiska strategier innefattar lärarens val av syfte med undervisningen, 
såväl som olika undervisningsscenarier. Strategin kännetecknas av ett mål 
och sättet att uppnå detta mål. De didaktiska strategierna kan vara dogma-
tiska (doctrinal), problematiserande (problematizing), kritiska (critical) och 
pragmatiska (pragmatic). En dogmatisk strategi innebär att läraren ser sig 
själv som en ”mästare” som levererar sanningen till eleven. En problematise-
rande strategi betyder att läraren fokuserar på elevernas kognitiva aktivitet. 
Läraren ordnar situationer på ett sätt så att eleven kan delta aktivt i resone-
mang och jämföra olika alternativ, exempelvis gällande frågor om val av 
livsmedel, och därigenom utveckla ett rationellt tänkande snarare än att hitta 
”rätt” lösning. En kritisk strategi innebär att fokus ligger på att utveckla kri-
tiskt tänkande. Eleverna lär sig att argumentera och reflektera över komplexa 
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frågor som livsmedelsproduktion och konsumtion ur olika perspektiv. En 
pragmatisk strategi fokuserar på praktiskt lärande, som att involvera elever i 
exempelvis projektbaserat lärande om hälsosam mat. Elever utforskar ämnet 
utanför specifika teoretiska ramar. Detta kan ske genom övning, reflektion 
och praktiskt handlande så att kunskap utvecklas i ett visst sammanhang 
(Simonneaux & Simonneaux 2012). 

Visioner som analysverktyg för food literacy 
Ett ofta förekommande sätt att tala om kunskap om matens betydelse för 
hälsa är med användning av det mångfacetterade begreppet food literacy 
(Truman et al. 2017). Att ha en utgångspunkt i detta begrepp möjliggör för-
djupade kunskaper om matens betydelse för hälsa i HK. För att ytterligare 
besvara forskningsfrågan om vilka meningserbjudanden om matens bety-
delse för hälsa som konstrueras i lärares tal om undervisning har jag utgått 
ifrån scientific literacy (SL) för att diskutera och analysera food literacy i 
undervisning. SL är ett stort område som på olika vis berör frågor om vilken 
kunskap som anses relevant inom ett specifikt område, samt hur undervis-
ningen ska bedrivas. Mycket kortfattat kan man säga att SL handlar om vad 
man förväntar sig att kunskapen skall leda till (Roberts 2007). Här synlig-
görs två skilda övergripande syften. Det ena är att eleven ska lära känna den 
vetenskapliga disciplinens grundläggande fakta och färdigheter. Undervis-
ning utifrån detta syfte kan kallas studieförberedande, där tanken är att kun-
skapen ska förbereda eleven för fortsatta studier i ämnet. Det andra syftet 
innefattar att eleven ska lära sig att använda kunskapen för något annat än 
framtida studier. Kunskapen ska kunna användas för vardagliga sysslor och 
problem, exempelvis ska eleven kunna ta ställning i angelägna samhällsfrå-
gor (Lundqvist et al. 2013). Mot bakgrund av detta kan SL ses som en mo-
dell som används för att analysera såväl övergripande mål i undervisning 
som specifika kunskapsinnehåll (jfr Almqvist & Lundqvist 2013). Att 
tillägna sig ett kunskapsinnehåll handlar inte bara om att lära sig ett faktain-
nehåll, utan det innefattar även socialisation, det vill säga att lära sig prakti-
kens regler, normer och ett specifikt förhållningssätt till kunskap eller 
epistemologi (jfr Abd-el-Khalick 2005; Lundqvist 2009; Lundqvist & Lidar 
2013). SL erbjuder således ett sätt att analysera och diskutera undervisning-
ens syfte och relevans.  

Som nämnts ovan har Roberts (2007) synliggjort två skilda övergripande 
syften för undervisningen av NO via visioner för SL, något han benämner 
visioner. Vision I innebär att undervisningen ska få eleverna att förstå värl-
den i form av begrepp, lagar och teorier. Eleverna ska lära känna den veten-
skapliga disciplinens grundläggande fakta och färdigheter.  

I vision II ligger fokus på tillämpningen: eleven ska lära sig att använda 
kunskapen för vardagliga sysslor och problem i ställningstaganden som rör 
samhället. Undervisning ska fungera som en arena där man med hjälp av 
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denna begreppsapparat av kunskap ska kunna hantera olika vardagliga pro-
blem.  

Det finns även en mer detaljerad form av vad vision II innefattar (jfr Sjö-
ström 2018). Exempelvis har Zeidler och Sadler (2011) vidareutvecklat mo-
dellen utifrån en vilja att synliggöra att vardagliga problem även kan vara av 
olika art och ha moraliska och politiska aspekter. De menar därför att vision 
II behöver delas upp i två och därmed få ytterligare en inriktning med syfte 
att synliggöra hanterandet av frågor som berör exempelvis jämlikhet, hälsa, 
och hållbar utveckling. De delar följaktligen upp vision II, i vision IIa (kun-
skap för att lösa vardagliga problem) och vision IIb (kunskap för att hantera 
frågor där det krävs en förmåga att värdera olika alternativ i relation till frå-
gor av moralisk eller politisk karaktär). Baserat på Zeidler & Sadler (2011) 
har jag utvecklat ett verktyg för analys av food literacy. Verktyget består av 
två visioner, där vision II har delats upp i vision IIa och vision IIb.  
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4. Metod och material  

I det följande kommer jag att redogöra för insamlandet av avhandlingens 
empiriska material. Kapitlet är disponerat så att den första delen tar upp me-
toder och tillvägagångssätt för datainsamling. Därefter följer ett avsnitt om 
databearbetning. Den tredje delen handlar om etiska överväganden.  

Datainsamling 
Den empiriska delen av denna avhandling är baserad på två datainsamlingar, 
en litteraturstudie i form av kursplaner (artikel I) och en fokusgruppsintervju 
(artiklarna II och III). Kriterierna för urval har valts i relation till delarbete-
nas olika fokus och i relation till avhandlingens syfte. De gemensamma kri-
terierna för urval av empiri för samtliga artiklar har fastställts i relation till 
det undervisningsinnehåll jag vill studera, nämligen mat i relation till hälsa. 

I delarbete 1 (artikel I) utgörs empirin av nationellt fastställda kursplaner 
för skolämnet HK åren 1962 till 2011 och tillhörande kommentarmaterial.1 
Syftet med studien är att analysera och diskutera kunskapsinnehållet matens 
betydelse för hälsa så som det kommer till uttryck i styrdokumenten. En av 
anledningarna till att jag valde att analysera kursplaner och tillhörande 
kommentarmaterial för skolämnet HK är att jag ville visa på den diskursiva 
mångfald som föreligger inom ramen för ämnet. Mat och hälsa har en lång 
historia i HK och är en central del av undervisningen i HK-ämnet (Hjälmes-
kog 2000). Motivet för begränsningen av urvalet till kursplaner från år 1962 
till nuvarande kursplan 2011, är att år 1962 var det år då HK-ämnet blev 
obligatoriskt för alla elever i grundskolan. Det material som ingår i studien 
är alltså läroplanerna för grundskolan från 1962, 1969, 1980, 1994, 2000 och 
2011 samt tillhörande kommentarmaterial.  

I delarbete 2 och 3 (artikel II och III) utgörs empirin av fokusgruppsinter-
vjuer. För att komma i kontakt med lärare som undervisade i HK gjordes ett 
kriterieurval (Patton 2002). Kriterium nummer ett var att lärarna skulle un-
dervisa i ämnet HK på grundskolan. Kriterium nummer två var att lärarna 
skulle arbeta i geografisk närhet till Uppsala, då denna faktor ansågs under-
lätta de praktiska aspekterna av att organisera fokusgruppsintervjuer. Jag 

                               
1 Kommentarmaterial finns till kursplanerna för 1969, 1980, 2000 och 2011. Textens omfång 
är detaljrikedom varierar. 
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valde att inkludera alla som undervisar i HK och inte bara utbildade HK-
lärare, då jag ville fånga bredden hos dem som undervisade i ämnet vid det 
tillfälle då studien genomfördes. När fokusgruppsintervjuerna väl utfördes 
deltog dock endast en lärare som saknade formell HK-utbildning.  

Kriterium nummer två beträffande upptagningsområdet tjänade syftet att 
få ett brett och varierat urval samt göra det lättare att genomföra fokusgrupp-
sintervjuerna. Upptagningsområdet innehåller skolor från olika socioekono-
miska områden i fyra olika städer. Deltagarna rekryterades via ett e-
postmeddelande, som inkluderade information om studien samt en inbjudan 
till att delta i en fokusgruppsintervju. Totalt valde 36 lärare att delta i stu-
dien, men på grund av praktiska förhållanden, såsom tid och plats, kunde 
totalt 27 lärare till slut delta i studien.  

Fokusgruppsintervjuer som metod valdes som lämpligt i relation till syftet 
att undersöka undervisningsinnehåll så som det kommer till uttryck i lärares 
tal. Vid en fokusgruppsintervju får lärarna själva möjlighet att uttrycka sin 
syn på ämnet i fråga. Att valet föll på fokusgruppsintervjuer och inte en-
skilda intervjuer beror delvis på gruppdynamiken. Enligt Wibek (2000) är en 
av fördelarna med en fokusgruppsintervju att ett bredare urval av idéer och 
perspektiv kommer fram jämfört med individuella intervjuer. Ytterligare en 
aspekt som Wibeck (2000) synliggör är att deltagarna i en fokusgrupp ofta 
anstränger sig för att förstå varandra och vill veta hur de andra deltagarna 
hanterar samma situationer som de själva ställs inför. Således är fokusgrupp-
sintervjuer givande för att undersöka hur olika människor agerar (eller åt-
minstone säger att de skulle agera) samt vilka motiv som ligger bakom age-
randet (Wibeck 2000). 

Däremot kan det nämnas att en nackdel med fokusgruppsintervjuer kan 
vara svårigheter med att organisera dem, då samtliga deltagare ska kunna 
träffas vid samma tid och infinna sig på samma plats. Lyckligtvis har 27 
deltagare i föreliggande avhandling haft möjlighet att ses för fokusgruppsin-
tervjuer vid sex olika tillfällen. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes således på sex olika geografiska 
platser för att öka deltagarnas möjlighet att delta i studien. Fokusgruppsin-
tervjuerna genomfördes på olika skolor efter skoltid, med undantag för en 
intervju som genomfördes på en universitetsinstitution. Detta skedde ef-
tersom platsen var den geografiskt mest lämpliga för deltagarna. Varje fo-
kusgruppsintervju varade i 60 till 80 minuter. Efter genomförd fokusgrupps-
intervju fick deltagarna fylla i en kort enkät med relevanta data såsom ut-
bildning, hur länge de har arbetat som HK-lärare, hur många lektioner per 
vecka de undervisar samt kontaktuppgifter (jfr Wibeck 2000). 

Fokusgruppsintervjun strukturerades genom en övergripande intervju-
guide som innehöll frågor om hur och varför lärarna bedriver undervisning 
om mat och hälsa. Exempelvis: Hur undervisar du om mat och hälsa? Fo-
kusgruppsdiskussionerna modererades, ljudinspelades och transkriberades. 
Min roll som forskare har varit att agera intervjuande samtalsledare, vilket 
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inneburit att jag har ställt både inledande frågor och följdfrågor under samta-
lets gång, men att det har varit deltagarnas diskussion som varit i fokus. Det 
finns vissa svårigheter med fokusgruppsintervjuer, ofta beträffande modera-
torns roll att förmå deltagarna att föra en rik diskussion. Det är relevant att 
som moderator kunna fördela ordet och således undvika risken att någon 
deltagare blir för dominant och tar över diskussionen (Wibeck 2000). 
 
Tabell 1: Sammanfattning av data analyserade i avhandlingen 
Artikel Data Beskrivning Analysverktyg 

I Kursplaner och kom-
mentarmaterial 
1962–2011 

Behandlar hur mat i 
relation till hälsa har 
konstruerats i kurspla-
nerna för hem- och 
konsumentkunskap 
1962–2011. 

Didaktiska ana-
lysverktyg (di-
daktiska frågor och 
undervis-ningens 
gestaltning) 

II Fokusgruppsintervjuer 
med 27 lärare 

Behandlar lärares val av 
undervisningsinnehåll 
med avseende på ma-
tens betydelse för hälsa. 

Educational confi-
gurations 

III Fokusgruppsintervjuer 
med 27 lärare 

Behandlar food literacy 
som framträder i tal om 
undervisningsinnehåll 
gällande matens bety-
delse för hälsa. 
 
 

Visioner inom food 
literacy 

Databearbetning 
Det empiriska materialet som beskrivits ovan har valts ut utifrån respektive 
studies syfte. För artikel I har kursplanerna och kommentarmaterial analyse-
rats. Textstycken som berörde matens betydelse för hälsa valdes ut och mar-
kerades för vidare analys. I analysprocessen kodades samtliga delar om ma-
tens betydelse för hälsa med hjälp av de diskursteoretiska begreppen (Laclau 
& Mouffe 1985). För artiklarna II och III har lärares tal om undervisning 
analyserats. Analys av lärares tal har således gjorts via två olika delstudier 
utifrån två olika analysmetoder. För vidare information se respektive artikel 
I, II, III. Valen av citat i artiklarna är exempel på formuleringar för att syn-
liggöra analys och resultat. Vidare översattes citaten, i artikel I och artikel II, 
från svenska till engelska med hjälp av en professionell översättare. Artikel 
III är skriven på svenska. Vid transkribering och översättning har målsätt-
ningen varit att återge ordalydelse så troget som möjligt för att inte ändra 
formuleringarnas betydelse.  

Beträffande fokusgruppsintervjuerna var min ambition att via transkript-
ion återge det som sades vid intervjutillfällena. För att underlätta läsning har 
vissa stakningar och liknande valts att tas bort ur redovisade citat. Vid tran-
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skriberingen valde jag att skriva ut samtliga fraser som sades under fokus-
gruppsintervjuerna (jfr Linell 1994). Ett problem som uppstår vid transkribe-
ring är att när två eller flera personer pratar samtidigt är det svårt att höra. 
Detta har jag löst genom att lyssna på det inspelade materialet flera gånger 
samt skrivit ner och placerat uttalanden efter varandra. Jag markerade även 
dessa passager i det transkriberade materialet med en #-symbol (jfr Jefferson 
2004). När fokusgruppmedlemmarna talade i munnen på varandra påminde 
jag dem om att tala en och en, något de sedan var noga med att följa under 
resterande tid av fokusgruppsintervjun. Samtidigt tal påverkade således inte 
samtalet negativt, utan samtliga deltagare fick komma till tals i lugn och ro. 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden spelar en viktig roll för forskningens kvalitet och ge-
nomförande och för hur resultat används på ett ansvarsfullt sätt. Därför har 
jag följt Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017) i syfte att reflek-
tera kring etiska frågor under avhandlingsarbetets gång. Vetenskapsrådet 
(2017) har gjort en distinktion mellan ”extern och intern forskningsetik” 
(s.13), där extern forskningsetik berör frågan om hur personerna som med-
verkar i forskningen får behandlas, medan intern forskningsetik handlar om 
forskarens hantverk i fråga om vetenskaplig kvalitet och relevans. I denna 
avhandling återfinns frågor om intern forskningsetik, såsom kvalitet och 
relevans, i kapitel 6, i anslutning till metoddiskussionen.  

I detta avsnitt presenteras en diskussion av de externa forskningsetiska 
överväganden som varit aktuella i denna avhandling. Det berör i första hand 
studien som presenteras i artiklarna II och III, eftersom den empirin berör 27 
lärare som deltagit i fokusgruppsintervjuer.  

En central extern forskningsetisk princip är kravet på informerat sam-
tycke. Det innebär att deltagare ska informeras om vad det innebär att delta i 
studien (Vetenskapsrådet 2002). I detta ingår information om deltagarens 
roll i studien, samt att det är frivilligt att delta och att deltagandet när som 
helst kan avbrytas. Deltagarna har rätt att få information om studien och vad 
som kommer att hända med empirin. När lärare rekryterades till fokusgrupp-
sintervjuerna informerades de i ett första skede skriftligt om forskningspro-
jektet. Via tydlig information i god tid gavs de möjlighet att reflektera över 
sin medverkan i studien och återkomma via e-post om att de ville delta i 
studien. Detta betraktas här som skriftligt samtycke till att delta i studien. Jag 
gav även deltagarna möjlighet att ställa frågor. En fråga ställdes gällande när 
och hur resultaten skulle rapporteras.  

Samtliga som deltog i studien hade möjlighet att när som helst avsluta sin 
medverkan. De som ville delta i studien informerades sedan även muntligt 
på plats innan fokusgruppsintervjun startade. Ingen som medverkade ut-
tryckte tveksamhet inför sitt deltagande i studien. I enlighet med Veten-
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skapsrådet (2017) får de uppgifter som samlas in under fokusgruppsinter-
vjuer inte lånas ut eller användas av obehöriga. Materialet får inte heller 
användas i andra syften än de som angivits i informationen till deltagarna. 

I två av avhandlingens delstudier (artiklarna II och III) insamlades, föru-
tom själva fokusgruppsintervjuerna, en del bakgrundsinformation om delta-
garna. Denna bakgrundsinformation innehåller namn, utbildningsnivå, antal 
undervisningsgrupper, övriga skolämnen de eventuellt undervisar i och längd 
på de lektioner som läraren undervisade i. Även de ljudinspelningar som 
gjordes i anslutning till fokusgruppsintervjuerna är konfidentiella, då perso-
ner potentiellt kan identifieras utifrån sina röster och andra uppgifter som 
framkommer i materialet. Den information som samlats in under fokus-
gruppsintervjuerna har antecknats, lagrats och avrapporterats på ett sådant 
sätt att obehöriga ej kan identifiera enskilda medverkande eller enskilda ele-
ver som nämns under fokusgruppsintervjuerna. Det insamlade materialet har 
sparats på en USB-sticka och förvarats inlåst i ett brandsäkert förvaringsskåp 
vid institutionen. Det transkriberade materialet är avidentifierat. På så visa 
har jag strävat efter anonymitet samt god ordning i min forskning, bland 
annat genom dokumentation och arkivering (Vetenskapsrådet 2017). 

Empirin i denna avhandling innehåller inte uppgifter som berörs av sekre-
tess. Studien har inte etikprövats, då empirin inte bedömdes inbegripa käns-
liga personuppgifter. Till känsliga personuppgifter räknas information som 
direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, beträf-
fande exempelvis etniskt ursprung, hälsa, eller religiös eller filosofisk över-
tygelse. Det räcker alltså att informationen på något sätt kan kopplas för att 
identifiera fysisk person i frågan (Vetenskapsrådet 2017).  

Även om mått har vidtagits för att försvåra för utomstående läsare att 
identifiera de medverkande kan det finnas elever eller kollegor som känner 
igen situationer och uttalanden. Det finns därigenom ett forskningsetiskt 
ansvar att minimera den risken då olika etiska dilemman dykt upp under 
fokusgruppsintervjuerna. I det följande återges exempel på hur jag har hante-
rat etiska dilemman under forskningsprocessens gång.  

Att finna stöd hos kollegiet blev ett dilemma  
Trots att all insamling av empiriskt material har skett i enlighet med Veten-
skapsrådets riktlinjer (2017) upplevde jag att ett etiskt dilemma dök upp 
under fokusgruppsintervjuernas gång samt vid transkribering av data. Funde-
ringarna har främst berört känsliga uppgifter. För de 27 lärare som ingick i 
studien kan ingen empiri kopplas till känsliga personuppgifter. Däremot 
framkom i den insamlade empirin information beträffande elevers etniska 
bakgrund, hälsa och religiösa övertygelse vid lärarnas tal beträffande under-
visning om matens betydelse för hälsa. Trots detta kan denna information 
inte klassas som känsliga uppgifter då den inte inkluderar personnummer 
eller namn på eleverna i fråga. Huruvida lärarna som deltog i studien kunde 
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koppla samman beskrivna elevers känsliga uppgifter med fysisk person kan 
jag däremot inte svara på.  

Många lärare som deltog i studien uttryckte ett behov av att få delge och 
samtala om hur kollegor hanterade problem som kan uppkomma i undervis-
ningen beträffande mat och hälsa. Det blev tydligt att undervisningen även 
innefattade samtal om elever på ett personligt plan. En lärare beskriver ett 
dilemma beträffande undervisning om mat och hälsa på följande sätt: ”de 
som utmärker sig mest är X pojkar (nämner etnisk tillhörighet)”. Läraren 
beskriver vidare att de pojkarna vägrar att delta i diskningen kopplat till sin 
kultur. Andra exempel framkommer då det måste erbjudas flera olika alter-
nativ till protein för att hen och hen inte äter ett specifikt livsmedel på grund 
av religiös övertygelse. Ett annat exempel är undervisning beträffande nä-
ringslära. Några lärare uttryckte oro för att undervisa om energitäthet samt 
hur man räkna kalorier kopplat till vissa elevers hälsostatus. En lärare be-
skriver att hon inte vågar ha så ingående information om näringslära. Jag 
vågar inte väcka den björn som sover. Läraren förklarar vidare att det finns 
flera elever med anorexi. Exempelvis en flicka i årskurs åtta som har svår 
anorexi som inte äter på lektionerna utan går då hem istället. I just detta fall 
var det så att en annan medlem i fokusgruppen arbetade på samma skola som 
nyss beskrivna lärare och ytterligare en medlem i fokusgruppen arbetade i 
samma stad. Möjligheten fanns således att medlemmar eventuellt kunde 
koppla informationen till eleven i fråga. Hur som helst så kan detta inte klas-
sas som känsliga personuppgifter; å andra sidan innebär det inte att frågorna 
är etiskt irrelevanta i forskningsprocessen, utan exemplifierar några etiska 
val som jag som forskare var tvungen att ta ställning till under fokusgrupps-
intervjuernas gång. När nämnda tillfällen inträffade hanterade jag situationen 
på så vis att jag ställde en följdfråga som kopplade tillbaka diskussionen till 
allmänt fokus på undervisning och inte till enskilda elever. Vid transkribe-
ringen avidentifierades texten även när lärare talade om elevers etniska till-
hörighet och religiösa övertygelse. Det jag vill synliggöra med ovannämnda 
exempel är att det kan dyka upp etiska dilemman utanför Vetenskapsrådets 
riktlinjer som en forskare kan ställas inför under datainsamlingens gång. 
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5. Avhandlingens delstudier  

I detta kapitel redovisas avhandlingens tre artiklar, hur de sammantaget bi-
drar till avhandlingens övergripande syfte och besvarar avhandlingens fråge-
ställningar. Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kun-
skap om matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll i HK.  

Utifrån syftet med avhandlingen formulerades följande frågeställningar:  
 

 Vilka meningserbjudanden om matens betydelse för hälsa kon-
strueras i kursplaner för hem- och konsumentkunskap? 

 Vilka meningserbjudanden om matens betydelse för hälsa kon-
strueras i lärares tal om undervisning? 
 

Den första frågeställningen besvaras i artikel I, vilken analyserar undervis-
ningsinnehållet matens betydelse för hälsa som det kommer till uttryck i 
kursplanen för ämnet i sex olika kursplaner mellan 1962 och 2011. Den 
andra frågeställningen behandlas i artikel II via en analys av lärares tal om 
undervisningsinnehållet mat och hälsa i HK-undervisning. Samt i artikel III, 
vilken handlar om olika aspekter av food literacy i lärares tal om undervis-
ning om matens betydelse för hälsa. 

Diskurser konstrueras så som de kommer till uttryck i kursplaner för HK, 
samt i lärares tal om undervisning. I samtliga artiklar diskuteras konsekven-
ser av de diskursiva konstruktioner av undervisningsinnehållet som identifie-
ras. Vidare diskuteras de potentiella konsekvenser som det erbjudna innehål-
let kan ha för elevers meningsskapande i ämnet HK. 

En central utgångspunkt för samtliga artiklar är att begreppen ”mat” och 
”hälsa” som undervisningsinnehåll får sin betydelse i relation till undervis-
ningens sammanhang och således inte har en universell, fast innebörd. I och 
med att det finns olika definitioner av innebörden av undervisning om ma-
tens betydelse för hälsa finns således ingen konsensus beträffande vilket 
innehåll eller undervisningssätt som är det rätta. Det är därmed möjligt för en 
undervisande lärare att inkludera olika innehåll och angreppsätt för samma 
syfte – närmare bestämt olika sätt att undervisa om matens betydelse för 
hälsa.  
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From nutrients to wellbeing. Identifying discourses of 
food in relation to health in syllabi (Artikel I) 
Artikelns syfte är att undersöka hur ”mat i relation till hälsa” konstrueras i 
kursplaner för HK under perioden 1962–2011, i sammanlagt sex kursplaner 
och tillhörande kommentarmaterial. Artikeln besvarar två frågeställningar: 

 
 Vilka diskurser beträffande mat i relation till hälsa kan identifieras i 

kursplaner för ämnet från 1962 till 2011?  
 Har artikulationen av mat i relation till hälsa förändrats i dominans 

över tid? Om så, på vilket sätt?  
 

Artikelns huvudsakliga bidrag till avhandlingen är att identifiera och specifi-
cera kunskapsinnehållet som det kommer till uttryck i statligt formulerade 
styrdokument samt att synliggöra kunskapsinnehållets förändring över tid. 
Det teoretiska ramverket består av en diskursanalytisk metod kombinerad 
med ett didaktiskt läroplansteoretiskt angreppsätt. Via detta synsätt kan ett 
ord eller uttryck, ”mat i relation till hälsa”, inte bara representeras som ett 
neutralt faktum utan bör förstås i relation till den kontext det är knutet till 
(Laclau & Mouffe 1985). I artikeln beskrivs hur olika konstruktioner av 
”mat i relation till hälsa” får olika betydelser inom de olika diskurserna. Re-
sultatet består av tre konstruerade diskurser: (i) medicinsk diskurs, (ii) kon-
sumentdiskurs, och (iii) humanekologisk diskurs. Dessa diskurser är organi-
serade genom identifiering av specifika ord som har betydelse inom respek-
tive diskurs (nodalpunkter). En nodalpunkt innefattar specifika ord (moment) 
som har en fixerad betydelse inom diskursen. I föreliggande avhandling åter-
finns sex nodalpunkter: näring, kropp, måltidsmönster, mathantering, ge-
menskap och miljö. 

Inom den medicinska diskursen återfinns nodalpunkterna näring och 
kropp och specifika hälsoaspekter beträffande den fysiska människokroppen 
och matens näringsämnen står i fokus. Mat beskrivs i termer av rätt och fel 
kost, där den rätta kosten anses stärka kroppens fysiska prestation. Fel kost-
hållning beskrivs i termer av riskfaktorer som kan innebära negativa konse-
kvenser för den fysiska kroppen. Inom diskursen finns ett uttalat och efter-
strävansvärt sätt att äta, vilket innefattar näringstäta livsmedel som anses 
stärka den fysiska kroppen. Kunskap om matens betydelse för hälsa innebär 
således att lära sig självkontroll och en hälsosam livsstil med nyttig kosthåll-
ning.  

Inom konsumentdiskursen återfinns nodalpunkterna måltidsmönster och 
mathantering, vilka handlar om hur maten är hanterad och organiserad över 
dagen. Fokus i konsumentdiskursen ligger på hur matens betydelse för hälsa 
kopplas samman med måltiden som en organiserad struktur. Individen har 
ansvar för att strukturera och planera sin kosthållning i relation till utbud och 
konsumtion. Eleven förväntas ta ett aktivt ansvar för måltidssituationen, från 
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inköp, förvaring och tillredning till intag. Kunskapen är således inte begrän-
sad till specifika livsmedel utan involverar hela måltidskedjan, från inköp till 
bord, för att främja ett rationellt förhållningssätt till mat och hälsa. På så vis 
ska eleven utvecklas till en medveten hälsosam matkonsument som kritiskt 
kan navigera bland marknadens utbud av matvaror.  

Inom den humanekologiska diskursen återfinns nodalpunkterna gemen-
skap och miljö. Fokus i den humanekologiska diskursen ligger på hur mat 
påverkar människor och grupper i varierande kontexter. Mat beskrivs som en 
fundamental del av mänskligt liv, en beskrivning som inkluderar matens 
sociokulturella aspekter. Matvanor kopplas samman med en livsstil som 
påverkar fler än den individuella människan i och med att både det lokala 
och det globala samhället inkluderas i perspektivet. Mat kopplas dels sam-
man med livsstilens klimatpåverkan och elevens förmåga att agera i enlighet 
med klimatsmarta matval, dels med en social betydelse för individens välbe-
finnande. Centralt inom diskursen är att göra eleven medveten om det kom-
plexa samspelet mellan mat och hälsa som innefattar både sociala, kulturella 
och miljömässiga aspekter av matens betydelse för hälsa. Individens roll 
sätts in i en större social kontext som innefattar en holistisk syn på hälsobe-
greppet.  

Gemensamt för alla tre diskurserna är att begreppen hälsa, livsstil och 
livsmedel har en central betydelse, likt tre övergripande teman. Däremot har 
de inte samma specifika innebörd i samtliga diskurser. Dessa begrepp kallas 
för flytande signifikanter, då de tillskrivs olika innebörd beroende på diskurs 
och således har en flytande betydelse diskurserna emellan, men samtidigt en 
mycket specifik betydelse inom respektive diskurs. Låt mig förtydliga med 
ett exempel på den varierade betydelsen av en specifik flytande signifikant, 
exempelvis livsstil. En hälsosam livsstil inom den medicinska diskursen 
innebär ett intag av näringstät kost som får den mänskliga kroppen att fun-
gera optimalt. Inom den humanekologiska diskursen, däremot, innebär en 
hälsosam livsstil ett hållbarhetsperspektiv på mat och hälsa som inkluderar 
matens sociokulturella dimensioner och dess miljöpåverkan på både lokal 
och global nivå. Livsstil är följaktligen lika relevant inom artikelns samtliga 
diskurser men har olika betydelse. 

Varje diskurs representerar således ett specifikt sätt att beskriva matens 
betydelse för hälsa och olika representationer har dominerat under de senaste 
femtio åren. Konstruktionen av matens betydelse för hälsa sätts därmed in i 
sitt historiska och kulturella sammanhang i enlighet med vad detta kunskaps-
innehåll innesluter eller utesluter. Resultatet visar hur kursplanerna under 
årens gång har ändrat fokus från att elever ska undervisas om fakta om mat 
och hälsa till att undervisa i kritiskt tänkande och om konsekvenser som 
sträcker sig utanför den mänskliga kroppen, till hållbarhetsfrågor. Olika kon-
struktioner av undervisningsinnehållet medför olika syften och mål med 
undervisningen. Exempelvis betonas inom den medicinska diskursen att 
eleven ska utveckla ett förhållningssätt till mat som innefattar en näringsrik-
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tig kosthållning, medan den humanekologiska diskursen utvecklar ett för-
hållningsätt som i stället handlar om handlingsförmågor beträffande hållbar 
utveckling. Beroende på diskurs artikuleras olika önskvärda beteenden som 
eleven ska utveckla för att ha en hälsosam livsstil. Ur en didaktisk synvinkel 
innebär detta att diskurserna förmedlar olika moralpolitiska förhållningssätt, 
det vill säga normativa tendenser. I enlighet med Englund (1990, 1997) syn-
liggörs olika sätt att tala om innehåll i undervisning, vilket förstås dels som 
ett kunskapsinnehåll, dels som ett socialisationsinnehåll. Frågor om sociali-
sation berör hur elever socialiseras in i ett samhälle genom lärande av dess 
kulturella, sociala och politiska normer. Resultatet möjliggör en diskussion 
om vilket meningsskapande som erbjuds eleven, men även vilket innehåll 
som inkluderas respektive exkluderas. Om ett perspektiv på mat och hälsa 
dominerar utrymmet i undervisningen sker detta på bekostnad av andra lik-
värdiga perspektiv, vilket kan innebära att andra konstruktioner får mindre 
utrymme eller eventuellt exkluderas helt från undervisningen.  

What is the educational content of food and health? 
(Artikel II) 
Syftet med denna artikel är att analysera och diskutera HK-lärares val av 
innehåll angående matens betydelse för hälsa. Studien bidrar sålunda med 
kunskap om vilka synsätt på matens betydelse för hälsa som kommer till 
uttryck i lärares tal om undervisning. Empirin utgörs av fokusgruppsinter-
vjuer med 27 HK-lärare. I artikeln analyseras lärares tal om undervisning 
med hjälp av de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? rörande inklude-
ringen av undervisningsinnehållet matens betydelse för hälsa i lärares val av 
innehåll. Genom dessa frågor identifieras mönster av likheter och skillnader. 
Resultatet visar fyra diskurser som representerar olika sätt att undervisa om 
matens betydelse för hälsa, samt olika uppfattningar om vilka didaktiska 
metoder som är bäst lämpade. De konstruerade diskurserna är: i) medicinsk 
diskurs, ii) konsumentdiskurs, iii) miljödiskurs och iv) den sociala samva-
rons diskurs. 

Lärarna uttrycker olika argument när de resonerar om undervisningens 
syften och innehåll samt lämplig metod för att nå dit. Varje enskild diskurs 
innefattar olika syn på undervisningens Vad? Hur? och Varför? i relation till 
ett visst undervisningssätt (jfr Simonneaux & Simonneaux 2012).  

Via en analys av undervisningens gestaltning analyseras kunskapsattribut, 
epistemologisk hållning samt didaktiska strategier. Kunskapsattribut inbe-
griper hur lärare uppfattar kunskap och synen på sanning. Kunskapsattribu-
ten kan indelas i fyra olika kategorier: universella kunskapsattribut, plurala 
kunskapsattribut, engagerade kunskapsattribut och kontextualiserade kun-
skapsattribut. Epistemologisk hållning, handlar om de olika funktioner som 
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vetenskap tilldelas. Dessa beror på vilka mål som lärarna tillskriver veten-
skapen och inbegriper fyra kategorier: vetenskaplig hållning, utilitaristisk 
hållning, skeptisk hållning och relativistisk hållning. Didaktiska strategier, 
slutligen, innefattar såväl lärarens val av syfte med undervisningen som olika 
undervisningsscenarier och inbegriper fyra kategorier: dogmatisk strategi, 
problematiserande strategi, kritisk strategi och pragmatisk strategi. 

Fokus för den medicinska diskursen ligger på att undervisa om ett bio-
medicinskt förhållningssätt till matens betydelse för hälsa. Undervisningen 
fokuserar på att eleven ska lära sig att bli hälsosamma individer genom att 
lära sig fakta om näringslära. Det kunskapsattribut som återfinns inom dis-
kursen är det universella kunskapsattributet, som innebär att eleverna tillgo-
dogör sig kunskap via en medicinsk modell av näringslära, som anses vara 
liktydig med en universal sanning om matens betydelse för hälsa. Lärares 
epistemologiska hållning inom den medicinska diskursen utgörs av en veten-
skaplig hållning. Näringslära är den vetenskap som är överordnad och den 
ger undervisningen legitimitet och sanningsvärde. Den didaktiska strategi 
som förespråkas inom diskursen är en dogmatisk strategi, vilket innebär att 
kunskapen om näringslära ska förmedlas via expertis i form av läraren eller 
andra experter (tandläkare, livsmedelsverkets kostråd etc.). Fokus ligger på 
fakta om näringslära och eleverna examineras genom skriftliga prov och 
läxor. 

Inom konsumentdiskursen ligger fokus på att undervisa om elevens an-
svar att göra reflekterade val utifrån kunskap om matens betydelse för hälsa. 
Dessa val innefattar att planera hälsosamma måltider, undersöka livsmedel 
utifrån deras näringsinnehåll, jämföra och välja livsmedel, hantera, förbereda 
och distribuera matintaget jämnt över dagen. Det kunskapsattribut som åter-
finns inom diskursen är det plurala kunskapsattributet, vilket innebär att det 
inte är tillräckligt att endast lära sig fakta om näringslära utan eleven måste 
även utveckla färdigheter för att göra reflekterande val i handling. I denna 
diskurs finns det fortfarande ett korrekt sätt att bedöma livsmedel, och man 
måste göra ”rätt val” när man utvärderar alternativ. Till exempel kan sallad 
vara ett bra val, men inte jämfört med rödbetor, som innehåller fler närings-
ämnen. 

Lärares epistemologiska hållning inom konsumentdiskursen är en utilitar-
istisk hållning, vilket innebär att eleven ska lära genom handling, där prak-
tiskt kunnande utgör grunden för att lära sig om matens betydelse för hälsa. 
Kunskap får sin roll genom ”real life action” där vetenskap har en undersö-
kande och experimentell roll. Eleven ska agera i enlighet med de experter 
som finns inom området och kunskap får mening genom verkliga handlingar, 
som hjälper till att producera sanning. Eleven ska kunna fatta korrekta och 
rationella beslut som potentiell konsument. 

Den didaktiska strategi som återfinns inom diskursen är en problematise-
rande strategi, vilket innebär att läraren betonar kognitiva aktiviteter och 
situationer för att utmana eleverna att aktivt delta i undervisningen. Detta 
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görs genom att låta eleverna utveckla resonemang och jämföra produkter 
innan de fattar självständiga beslut. Undervisningen försöker efterlikna fak-
tiska situationer som eleverna kan möta ute i samhället, såsom en mataffär 
eller ett begränsat antal ingredienser att välja på i kylskåpet.  

Inom miljödiskursen ligger fokus på att undervisa om förmågan att ana-
lysera och diskutera vad det innebär att göra hållbara matval. Undervisning-
en framhåller hållbar utveckling och på vilket sätt hållbar matkonsumtion 
påverkar vår och vår omgivnings hälsa. Undervisningen fokuserar på elevers 
förmåga att göra medvetna val ur miljösynpunkt. Det innefattar att eleven 
ska kunna välja, hantera och bereda måltider som en del av en hälsosam 
livsstil. Undervisningen omfattar hela produktionskedjan från jord till bord. 
Det kunskapsattribut som återfinns inom diskursen är det engagerade kun-
skapsattributet, vilket innebär att eleverna måste basera sina val utifrån hela 
matkedjan, vilket innefattar både produktion, transport, förvaring och tillred-
ning samt hantering av matavfall och källsortering.  

Den didaktiska strategi som återfinns inom diskursen är en kritisk strategi, 
vilket innebär ett fokus på ett kritiskt förhållningssätt för att utveckla elever-
nas förmåga att argumentera och reflektera över komplexa samband beträf-
fande mat och måltider. 

Lärarens epistemologiska hållning inom miljödiskursen utgörs främst av 
en skeptisk hållning, vilket innebär att eleven måste hantera dilemman och ta 
ställning till olika perspektiv beträffande val i matrelaterade aktiviteter. Men 
något som utmärker denna diskurs är att den även genomsyras av en utilitar-
istisk hållning, vilket innebär att eleven inte bara ska kunna analysera och 
argumentera utan även lära sig genom praktiskt kunnande. Eleven ska agera 
i enlighet med de experter som finns inom området och kunskap får mening 
genom verkliga handlingar som hjälper till att producera sanning. Eleven ska 
kunna fatta korrekta och rationella beslut som potentiell konsument med ett 
hållbarhetsideal som förgrund. 

Inom den sociala samvarons diskurs ligger fokus på att undervisa om de 
komplexa sociokulturella dimensionerna av mat och måltider. Mat beskrivs 
som ett medel för att uppnå välbefinnande i måltidssituationen och det är den 
sociala dimensionen av måltiden som står i fokus. Det kunskapsattribut som 
återfinns inom diskursen är ett kontextualiserat kunskapsattribut, vilket inne-
bär att kunskap konstrueras i relation till kontexten. Kontextualiserad kun-
skap fokuserar på de sammanhang där kunskap produceras, det vill säga där 
olika värden kontextualiseras i specifika situationer. Matens betydelse för 
hälsa får sin innebörd i relation till den sociala kontext där måltiden tar form. 
Detta innebär att lokal kunskap och tvärvetenskaplig praxis integreras, 
såsom bordsskick, ritualer, traditioner m.m. Vad som framträder som sant 
och rätt beror med denna inställning på sammanhanget, med andra ord den 
sociokulturella kontexten. Att äta är en social praxis som integrerar sociala 
relationer och kulturella måltidsmönster. 
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Lärarens epistemologiska hållning inom den sociala samvarons diskurs 
utgörs av en relativistisk hållning. Måltiden betraktas som ett socialt feno-
men. Inom denna diskurs finns inte en specifik vetenskap som är överlägsen 
en annan, utan kunskap och tillhörande värden anses bundna till ett visst 
perspektiv, en sociokulturell kontext. Det innebär att olika kulturer har olika 
syn på hur man bör dela en måltid, där de sociala och kulturella perspektiven 
förmedlar tillhörighet, vanor och symboliska värden. Den didaktiska strategi 
som återfinns inom diskursen är en pragmatisk strategi, vilket innebär fokus 
på praktiskt lärande, som att involvera elever i exempelvis projektbaserat 
lärande om matens betydelse för hälsa. Eleverna tillåts då utforska ämnet 
utanför specifika teoretiska ramar genom att analysera, diskutera och reflek-
tera över matens betydelse för hälsa i relation till olika sammanhang och 
kontexter för matens sociokulturella dimensioner. 

Beroende på undervisningens gestaltning, skapas olika förutsättningar för 
elevers lärande, då vissa perspektiv och metoder inkluderas och andra per-
spektiv och metoder exkluderas vid val av undervisningsinnehåll. Det inne-
bär att elever i olika undervisningssammanhang kan bli erbjudna olika inne-
håll i undervisningen även om syftet är detsamma (att undervisa om matens 
betydelse för hälsa), något som påverkar förutsättningarna för elevers me-
ningsskapande i ämnet HK.  

Ett intresseväckande resultat i artikel II är att det inom miljödiskursen 
återfinns två epistemologiska hållningar. Dels återfinns en skeptisk hållning, 
som innebär att eleven måste hantera dilemman och ta ställning till olika 
perspektiv beträffande val i matrelaterade aktiviteter. Dels en utilitaristisk 
hållning, som innebär att eleven inte bara ska kunna analysera och argumen-
tera för val utan även lära sig genom praktiskt kunnande. I övriga diskurser 
återfinns endast en epistemologisk hållning per diskurs. Miljödiskursen 
sticker ut så till vida att lärare inkluderar olika epistemologiska hållningar 
(syften och mål med vetenskapen) i sin beskrivning av matens betydelse för 
hälsa. 
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Tabell 2: Sammanfattning artikel II 

Didaktiska frågor Undervisningens gestaltning Didaktiska svar 

Varför? 

Epistemologisk hållning  

Vetenskaplig hållning 

Utilitaristisk hållning 

Skeptisk hållning 

Relativistisk hållning 

 

Medicinsk diskurs – Att kunna äta rätt 
och undvika onyttig mat.  

Konsumentdiskurs – Att kunna göra 
reflekterade val vid planering och mat-
hantering. 

Miljödiskurs – Att kunna relatera mat och 
hälsa till ett hållbarhetsperspektiv. 

Den sociala samvarons diskurs – Att lära 
sig måltidens betydelse för hälsa och 
välbefinnande. 

Vad?  

Kunskapsattribut 

Universellt kunskapsattribut  

Pluralistiskt kunskapsattribut 

Engagerat kunskapsattribut 

Kontextualiserat kunskaps-
attribut 

Medicinsk diskurs – Näringslära 

Konsumentdiskurs – Att kunna jämföra 
och tolka innehållsdeklarationer samt 
kunna välja och tillaga hälsosam mat. 

Miljödiskurs – Att kunna göra hållbara val 
och tillaga klimatsmart mat. 

Den sociala samvarons diskurs – Att 
kunna skapa och upprätthålla en me-
ningsfull måltidssituation för socialt 
välbefinnande. 

 

Hur? 

Didaktiska strategier 

Dogmatisk strategi 

Problematiserande strategi 

Kritisk strategi 

Pragmatisk strategi 

Medicinsk diskurs – Expertis förmedlar 
kunskap genom fakta. 

Konsumentdiskurs – Elever undersöker, 
jämför och väljer livsmedel baserat på 
innehåll. 

Miljödiskurs – Genom öppna frågor med 
mångfacetterade svar övar eleven sin 
förmåga att analysera, reflektera och 
utveckla motiverade argument. 

Den sociala samvarons diskurs – Genom 
social samvaro vid måltiden övar eleven 
sin förmåga att skapa en gemytlig mål-
tidsmiljö som gynnar välbefinnandet. 
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Matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll 
(Artikel III) 
Syftet med artikeln är att analysera och diskutera lärares tal om mål och in-
nehåll för food literacy i undervisning om mat och hälsa i HK. 

Ett sätt att tala om kunskaper gällande mat och hälsa kan vara utifrån 
olika literacybegrepp. Enligt definitionen av literacy i Lundqvist et al. (2013) 
innefattar begreppet förmågan att använda text i olika situationer och sam-
manhang. En utvidgad betydelse av literacy inbegriper vidare tanken om att 
lärande av kunskaper inom en verksamhet samtidigt innebär ett lärande av 
ett specifikt sätt att använda språket. Detta innefattar förmågan att gå mellan 
text och omvärld för att förstå hur realiteter skapas och vad de innebär i en 
specifik kontext. I artikeln används begreppet food literacy för att belysa 
olika kunskaper och deras relation till mat, måltider och hälsa (Begler & 
Vidgen 2016). Undervisningsinnehållet food literacy kan ses som ett didak-
tiskt problem som rör frågor om lärares urval av detta specifika innehåll. För 
att analysera lärares tal om mål för food literacy och dess innehåll i under-
visning om mat och hälsa har visioner av scientific literacy (SL) använts 
(Roberts 2007). Jag har valt att använda den vidareutvecklade modell av 
visioner av SL som presenteras av Zeidler och Sadler (2011). 

Empirin i föreliggande artikel är samma data som används för artikel II, 
där sex fokusgruppsintervjuer genomfördes med 27 deltagande HK-lärare.  

Artikels resultat synliggör tre teman inom undervisningsinnehållet food 
literacy, vilka representerar olika aspekter av disciplinära färdigheter (sätt att 
veta eller kunna). Teman inom food literacy är i) näring, ii) matberedning, 
iii) (organisation och betydelse av) måltidssituationen.  

Vidare analyseras dessa innehållsområden (eller teman) med de tre vis-
ionerna som analysverktyg (vision I, vision IIa, vision IIb,) eller raster, i 
syfte att undersöka vilka riktningar eller syften för undervisningen som kom 
till uttryck inom talet om de olika innehållsområdena (teman). 

Vision I innebär att eleven ska, genom undervisningen, introduceras i den 
vetenskapliga disciplinens grundläggande fakta och färdigheter. 

Vision IIa innebär att eleven ska lära sig att använda kunskapen för att 
kunna hantera olika vardagliga problem och ställningstaganden.  

Vision IIb innefattar kunskap som fordras för att hantera frågor där det 
krävs en förmåga att värdera olika alternativ i relation till frågor av moralisk-
politisk karaktär. 

Dessa olika visioner bidrar till ytterligare förståelse av komplexiteten i 
food literacy (matens betydelse för hälsa) och dess diskursivitet. Denna ana-
lys bidrar med insikter gällande syftet med att den enskilda eleven ska ut-
veckla kunskap om matens betydelse för hälsa. Vad ska denna kunskap om 
matens betydelse för hälsa leda till?  
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I det följande presenteras de tre teman som framkom i analysen av lärar-
nas tal om näringslära, matberedning och måltidssituationen, samt de vision-
er som analyserats inom respektive tema.  

Tema 1 Näringslära. Inom detta tema beskrivs att undervisningen bidrar 
till att eleverna utvecklar specifika faktakunskaper i näringslära, eller att på 
ett vetenskapligt förhållningssätt kunna hantera vardagliga problem relate-
rade till matens betydelse för hälsa. Lärarna talar om näringslära som en 
viktig del av food literacy. Men lärare med detta fokus kan ha olika syfte 
med sin undervisning, vilket får konsekvenser för vad eleverna lär sig. 
Undervisningen kan fokusera på grundläggande kunskap och begrepp inom 
näringslära för att förstå matens betydelse för hälsa. Det innebär att eleven 
ska kunna navigera inom näringsvetenskapens språk och processer, såsom 
att kunna särskilja viktiga näringsämnen i olika livsmedelsgrupper (vision I). 
Undervisningen kan också utgå ifrån ett vardagligt problem och eleverna ska 
med hjälp av kunskap i näringslära lära sig att lösa dylika problem. Ett så-
dant problem kan vara att ungdomar (och andra) generellt sett äter för lite 
grönsaker. Eleverna ska då tillämpa kunskaper i näringslära för att lösa detta 
vardagliga problem (vision IIa). Ytterligare ett alternativ, vision IIb, innebär 
att eleverna i undervisningen ska kunna kritiskt granska, värdera och argu-
mentera för olika alternativa vals moralisk-politiska aspekter. I stället för att 
endast fokusera på mätbara näringsinnehåll öppnar undervisningen då upp 
för ett resonemang om näring, kopplat till matvanor och livsstil ur såväl ett 
individ- som ett samhällsperspektiv. Andra aspekter inkluderas: förutom att 
diskutera om maten är näringsriktigt sammansatt, så inkluderas exempelvis 
ekologisk och social hållbarhet. 

Tema 2. Matberedning. Undervisning inom detta tema innefattar att ele-
verna ska lära sig, och vidare utveckla, hantverksskicklighet via en typ av 
processtekniska frågor inom matlagning som innefattar hur metoder eller 
processer påverkar livsmedlets kvalitet och hållbarhet, samt tekniska val och 
frågor om energiförbrukning som kan kopplas till hushållning med resurser. 
Inom vision I innebär detta att undervisningen fokuserar på att lära sig 
grundläggande färdigheter och kunskaper i matberedning. Här inkluderas 
specifika tekniker och färdigheter som eleven bör behärska, såsom val av 
konsistensgivare, förmågan att läsa och följa ett recept, tekniker och skick-
lighet vid användning av specifika redskap, samt olika praktiska färdigheter 
som innefattar hantverksskickligheten i matlagningsmomentens olika steg. 
Vision IIa innebär att undervisningen börjar med ett problem av praktisk 
karaktär och tar hjälp av vetenskapen för att lösa detta problem. Exempelvis 
är det ett problem att eleverna föredrar helfabrikat, som köpta köttbullar. För 
att lösa detta problem och få eleverna att föredra hemlagad mat lärs tekniska 
färdigheter ut för att få önskat resultat i fråga om konsistens och smakupple-
velse. Vision IIb innefattar mer än själva matlagningstekniken: här inklude-
ras även livsmedelshantering genom hela matlagningsprocessen. Undervis-
ning i enlighet med denna vision handlar om att eleven ska kunna värdera 
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olika alternativ och med hjälp av disciplinär kunskap kunna kritiskt granska 
och argumentera för val enligt moralisk-politiska aspekter såsom minskat 
matavfall vid hantering och förberedelse av livsmedel samt återvinning i 
form av materialåtervinning.  

Tema 3. Måltidssituationen. Undervisning inom detta tema innefattar 
frågor om måltiden som sociokulturell företeelse. Vision I innebär faktakun-
skap om mattraditioner. Fokus här är på att lära sig grundläggande kunskap-
er om exempelvis ett specifikt firande. Det finns då särskilda recept och till-
hörande traditioner som är kopplade till denna matkultur. För Vision IIa 
framkom inga exempel inom detta undertema i det empiriska materialet. 
Vision IIb innebär att undervisningen utgår ifrån ett vardagligt problem av 
moralisk-politisk karaktär, exempelvis den psykosociala aspekten av mål-
tiden. Eleven övas i att kritiskt granska och använda sina sociala färdigheter 
för att lösa ett problem som exempelvis handlar om hänsynstagande och 
solidaritet i måltidssituationen.  

Att analysera ett undervisningsinnehåll utifrån visioner skapar förutsätt-
ningar att se och diskutera vad HK-läraren vill att eleverna ska använda 
denna kunskap till. Detta är relevant då olika syften skapar olika förutsätt-
ningar för elever att utveckla food literacy. Resultatet visar en variation inom 
respektive tema av food literacy. Det betyder att även om en lärare gör sin 
undervisning fokuserad kan den, beroende på vision, ge olika möjligheter för 
elevernas meningsskapande om näringslära. Vissa lärare fokuserar på bio-
medicinsk faktakunskap (vision I), andra lärare väljer att ta sin utgångspunkt 
i vardagliga problem (vision IIa) och ytterligare andra tar upp hur näringslära 
kan tillämpas på problem av moralisk-politisk karaktär (vision IIb). Således 
kommer möjligheterna av meningserbjudande i undervisning att variera be-
roende på vilken specifik vision (I, IIa eller IIb) som ger riktning åt under-
visningen.  
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Tabell 3: Sammanfattning: food literacy (teman och visioner) 

 

 Innehåll gällande matens betydelse för hälsa 

Näringslära Matberedning Måltidssituationen 

Vision I 

Lära sig en kun-

skapstradition 

som innefattar 

disciplinens grund-

läggande kun-

skaper och färdig-

heter Inom veten-

skaplig faktakun-

skap. 

Behärska grundläg-

gande begrepp, 

processer och 

färdigheter gäl-

lande näringslära. 

Kunna resonera likt 

en nutritionist. 

 

 

Behärska grundläg-

gande begrepp, proces-

ser och färdigheter 

gällande matberedning. 

Kunna agera likt en 

kock där hantverks-

skickligheten står i 

fokus. 

 

 

Behärska grundläg-

gande begrepp, 

processer och fär-

digheter gällande 

måltidssituationen. 

Kunna resonera med 

kostsociologiska 

inslag. 

Vision IIa 

Med utgångs-

punkt i ett vardag-

ligt problem 

kunna tillämpa sin 

kunskap och fär-

dighet för att finna 

lösningar. 

Vardagliga problem 

av praktisk karaktär 

gällande närings-

lära löses via till-

lämpning av kun-

skap om närings-

lära för att uppnå 

näringsriktig mat-

konsumtion.  

  

Vardagliga problem av 

praktisk karaktär gäl-

lande matberedning 

löses via tillämpning av 

process- och livsme-

delstekniska färdigheter 

inom matlagningshant-

verket för att uppnå 

önskat resultat.  

Återfann inget empi-

riskt material för 

denna kategori. 

Vision IIb 

Tillämpning av 

vetenskap på 

moralisk-politiska 

problem. Innefat-

tar förmåga att 

värdera olika 

åsikter och alter-

nativ, samt kunna 

fatta beslut utifrån 

värderelaterade 

argument. 

 

Kunna lösa ett 

moralisk-politiskt 

problem gällande 

näringslära. Genom 

reflektion ha för-

mågan att agera 

och synliggöra 

ställningstaganden 

för olika dimens-

ioner av en nä-

ringsrik måltid. 

 

Med hjälp av kunskap 

kunna kritiskt granska 

och argumentera för val 

med moralisk-politiska 

aspekter. Visa på insikt i 

hur produkter och 

processer gällande 

mathantering påverkar 

omgivningen, såväl som 

att kunna utvärdera 

sina beslut och hand-

lingar utifrån förståel-

sen av att ens val har 

konsekvenser. 

Utifrån ett reflekte-

rande förhållnings-

sätt kunna argumen-

tera för sitt bete-

ende i relation till 

värden och värde-

ringar som är kopp-

lade till måltidssitu-

ationen. samt kunna 

tillämpa sina färdig-

heter och kunskaper 

om måltidssituation-

en som ett komplext 

socialt fenomen.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultaten från de tre delstudierna. Syftet med av-
handlingen är att undersöka matens betydelse för hälsa som undervisnings-
innehåll i hem- och konsumentkunskap. Mer specifikt är syftet med avhand-
lingen att undersöka matens betydelse för hälsa genom analys av de me-
ningserbjudanden som uttrycks i läroplaner och i lärares tal om innehållet i 
hem- och konsumentkunskapsundervisningen. I de tre delstudierna har olika 
angreppssätt använts för att analysera de meningserbjudanden som konstrue-
ras i text och tal. Vad innefattar matens betydelse för hälsa i HK-
undervisning? Det finns bara ett sätt att besvara denna fråga på ett kortfattat 
sätt och det är att det beror på vilka val av innehåll som läraren gör och var-
för läraren anser att eleverna ska lära sig om matens betydelse för hälsa. 
Kortfattat bidrar föreliggande avhandling med kunskap om:  

 
 Olika konstruktioner av undervisningsinnehållet matens betydelse 

för hälsa. Jag väljer att här kalla detta undervisningsinnehåll för 
stoff. Avhandlingen synliggör och problematiserar att det finns 
skilda uppfattningar om vad detta stoff innefattar. 

 Vidare bidrar avhandlingen med att synliggöra relationen mellan 
fakta och värden i detta undervisningsstoff.  

  Avhandlingens resultat synliggör även olika potentiella meningser-
bjudanden beroende på val av undervisningsinnehåll -Något som så-
ledes kräver medvetna val av lärare. 

 Slutligen uppmärksammas potentiella konsekvenser för elevers lä-
rande. Sålunda, när lärare säger att de undervisar om ”samma stoff” 
exempelvis näringslära, så kan det trots allt innebär att lärare under-
visar om olika stoff beträffande näringslära. Följaktligen, att lära sig 
att agera klok/eftersträvansvärt beträffande matens betydelse för 
hälsa kan få potentiella konsekvenser för elevers lärande. 

Undervisningsinnehåll och diskursivitet  
I avhandlingen har jag använt mig av begreppet diskursivitet för att studera 
de språkliga utsagornas innebörd när det gäller ett specifikt innehåll i ett 
visst sammanhang (matens betydelse för hälsa) (Laclau & Mouffe 1985). 
Med andra ord handlar det om hur undervisningsinnehållet kommer till ut-
tryck, hur det är konstruerat, i kursplaner och i lärares tal om undervisning.  
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I artikel I studeras undervisningsinnehållets diskursivitet över tid, varvid 
institutionaliserade ämnesdiskurser gällande matens betydelse för hälsa har 
konstruerats i en analys av kursplaner. Denna delstudie besvarar den första 
forskningsfrågan, angående vilka meningserbjudanden om matens betydelse 
för hälsa som konstrueras i kursplaner för hem- och konsumentkunskap.  

 I artikel II studeras lärares tal om undervisning, varvid olika synsätt på 
matens betydelse för hälsa har analyserats. Denna delstudie besvarar den 
andra forskningsfrågan, angående meningserbjudanden om matens betydelse 
för hälsa.  

Slutligen studeras i artikel III lärares tal om mål och innehåll för food lite-
racy. Denna delstudie ger en fördjupad analys av de målsättningar för food 
literacy som konstrueras i lärares tal om undervisning och faller således 
inom ramen för forskningsfråga två.  

Resultatet i artikel I visar i korthet tre konstruerade diskurser: (i) medi-
cinsk diskurs, (ii) konsumentdiskurs och (iii) humanekologisk diskurs. I 
artikel III analyseras undervisningsinnehållet under tre teman: i) näringslära, 
ii) matberedning och iii) måltidssituationen, tillsammans med olika visioner 
av food literacy som urskiljs inom respektive tema. 

Det finns en gemensam nämnare för samtliga tre delstudier i det att mat 
ses som ett medel för att uppnå god hälsa. Däremot är vad som anses vara 
god hälsa, och hur den ska uppnås, föränderligt. Lärarna som deltog i fokus-
gruppsintervjuerna beskriver undervisning om matens betydelse för hälsa på 
olika vis. Beroende på vad som anses generera god hälsa uttrycks även olika 
syn på hur maten bör hanteras för att utveckla en hälsosam livsstil.  

Ytterligare en gemensam nämnare för samtliga delstudier är synen på in-
dividens ansvar som samhällsmedborgare. Det är eleven som ska agera i 
enlighet med det förväntade beteendet att utveckla en hälsosam livsstil. Vad 
som ingår i detta ansvar och hur detta beteende ska se ut är emellertid olika. 
Det skiljer sig åt beroende på hur mat anses generera en hälsosam livsstil.  

Resultatet visar att de varierade konstruktionerna av undervisningsinne-
hållet matens betydelse för hälsa inkluderar vissa värderingar (jfr Englund 
2007; Östman 1995). Det finns fler än ett ”rätt” sätt att utveckla en hälsosam 
livsstil med hjälp av mat. Vad som anses vara det rätta sättet kommer till 
uttryck i det undervisningsinnehåll som valts att inkluderas i kursplaner samt 
i lärares tal om undervisningsinnehåll.  

I delstudierna för artiklarna I, II och III finns ett biomedicinskt perspektiv 
på matens betydelse för hälsa som är uttalat i relation till näringslära. Det 
finns en uttalad värdering av att eleverna ska lära sig fakta om nutrition. 
Elevers nutritionskunnande anses kunna bidra till god hälsa (biomedicinsk 
diskurs, samt i det innehållsliga temat näringslära, vision I). 

Resultaten av analysen av kursplaner i HK (artikel I) visar att konstrukt-
ionen av mat i relation till hälsa har förändrats över tid. Motsvarande resultat 
framkom i arbeten av Höijer (2013), Gisslevik et al. (2016) och Eriksson et 
al. (2017), som på olika sätt har visat att mat som innehåll i HK gradvis har 
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förändrats över tid till att innefatta allt mer komplexa dimensioner av matre-
laterad kunskap i undervisningen. 

De i vår analys påvisade förändringarna av konstruktionen av mat och 
hälsa kan förstås i relation till diskurser i samhället (jfr Johansson 1987), 
som på olika vis ger uttryck för normer och värden associerade med en häl-
sosam matkonsumtion. Liknande resultat visar exempelvis Johansson 
(1987), Johannisson (1990), Bildtgård (2002) och Olsson (1999), som har 
synliggjort hur hälsoupplysning, på olika vis, har en lång historia i det 
svenska samhället. Budskap och rekommendationer om vad som ansetts vara 
en hälsosam livsstil i samband med mat har således förändrats över tid 
(Palmblad & Eriksson 1995). Trots att det biomedicinska budskapet existerat 
i många år är det även idag aktuellt inom ramen för HK-undervisning. Det 
jag däremot vill understryka är att det finns fler än ett budskap om vad som 
anses vara en hälsosam livsstil kopplat till mat utöver nutrition. 

Resultaten i artikel II visar att en hälsosam livsstil kan vara att äta nä-
ringstät mat och att undvika onyttig mat så att risken för matrelaterade sjuk-
domar i framtiden minskar (medicinsk diskurs). Det kan också vara att 
handla rationellt och därmed göra hälsosamma val under hela måltidsproces-
sen, eftersom det innebär att val i samband med inköp, mathantering och 
matlagning baseras på kunskap i näringslära (konsumentdiskurs). En hälso-
sam livsstil kan också vara att handla i enlighet med ett hållbarhetsperspektiv 
på mat och hälsa. Det innebär att planera och tillaga en hållbar måltid där 
valen baseras på att göra korrekta val i relation till matens miljöpåverkan på 
både lokal och global nivå (miljödiskurs). Slutligen visar resultaten att en 
hälsosam livsstil kan vara att planera och skapa måltider i social samvaro 
med en stämningsfull atmosfär. Att äta sina måltider i en positiv gemenskap 
både genererar hälsa för eleven och välbefinnande för kollektivet (den soci-
ala samvarons diskurs). En hälsosam livsstil är följaktligen lika relevant 
inom artikel II:s samtliga diskurser, däremot är det föränderligt vad en hälso-
sam livsstil innebär. Eleverna förväntas således utveckla olika hälsosamma 
livsstilar i enlighet med de val läraren gör om vad som anses vara ett hälso-
samt beteendemönster kopplat till mat. Resultatet belyser diskursiva kon-
struktioner av det studerade undervisningsinnehållet, vilket synliggörs via 
lärares olika sätt att tala om mat och hälsa (jfr Quennerstedt 2008). 

Det finns alltså olika synsätt på vad som ingår i ett sunt och hälsosamt le-
verne kopplat till mat. Vidare visar resultatet i artikel III att det är än mer 
komplext än så. För även om läraren talar om betydelsen av att undervisa om 
till exempel näringslära uppvisar resultatet i studien exempel på de problem 
som matkonsumtion står inför. Det är således inte tillräckligt med vetenskap-
lig kunskap om nutrition för att planera en näringsriktig måltid enligt nä-
ringslära och vision IIb, utan en sådan tillämpning kräver också att eleven 
värderar olika alternativ som innefattar ett moralisk-politiskt ställningsta-
gande, där matvanor kopplas till livsstil ur ett samhällsperspektiv. Att välja 
ett livsmedel med Fairtrade-certifiering blir i detta resonemang ett ställnings-



67 

tagande som inkluderar strukturella samhällsproblem med ojämlika livsvill-
kor i länderna i matproduktionskedjan. Här finns likheter med en holistisk 
syn på en hälsosam livsstil (jfr Whitbeck 1981; Nordenfelt 1995; Pörn et al. 
2000; Seedhouse 2004; Ringsberg et al. 2014) där individens handlingsför-
måga är central men ses ur ett större samhällsperspektiv med fokus på an-
svarsfullt handlande mot individer, kollektivet, djur och natur. Således visar 
resultatet i föreliggande avhandling att undervisning om näringslära är mer 
komplext än att enbart undervisa om nutrition via en biomedicinsk förkla-
ringsmodell i enlighet med ett patogent förhållningssätt (jfr Boorse 1975; 
Antonovsky 1991, 1996; Qvarsell 1989; Quennerstedt 2006, 2007; Brolin 
2017; Tamm 1988). I artikel III synliggörs att det inte är en självklarhet att 
näringslära är likställt med en biomedicinsk förklaringsmodell för matens 
betydelse för hälsa.  

Om läraren har en bestämd uppfattning att undervisning om matens bety-
delse för hälsa i HK ska handla om näringslära och undervisar i enlighet med 
en biomedicinsk diskurs (medicinsk diskurs i artikel I och II) beskrivs det i 
artikel III via näringslära vision I. Om läraren i stället är av uppfattningen att 
matens betydelse för hälsa ska innefattar undervisning i kritisk reflektion 
kopplat till olika moralisk-politiska dilemman i undervisning gällande nä-
ringslära så är vision IIb behjälplig. Vision IIb synliggör att undervisning i 
näringslära inte bara behöver handla om näringsämnens funktion, utan kan 
innefatta ett pluralistiskt resonemang om näring och dess olika perspektiv. I 
stället för att endast fokusera på matvanor kopplat till livsstil kan ett sam-
hällsperspektiv belysas. Maten ska vara näringsriktigt korrekt sammansatt 
men samtidigt även ekologiskt och socialt hållbar. 

Som ovan nämnts kan vi se att undervisningen på olika sätt kretsar kring 
att utveckla kunskap och färdigheter för att skapa och upprätthålla en hälso-
sam livsstil. Med andra ord kan vi säga att elever socialiseras in i olika kon-
struktioner av hälsosamma livsstilar (jfr Englund 1990; Svennbeck 2003; 
Roberts & Östman 1998). Det är ett ansvar i termer av att utveckla kunskap-
er och beteenden som gynnar en hälsosam framtida samhällsmedborgare. 
Resultatet överensstämmer med andra studier om utbildningspolitik och 
elevers förväntade framtidsroll (jfr Ball 2006; Dale & Robertson 2009; Ols-
sen et al. 2004; Rose 1999; Terning 2016). 

Mina resultat överensstämmer även med Englunds (1986, 1990) argument 
om att moralisk-politiska dimensioner av utbildning bör synliggöras och 
problematiseras. En styrka med att analysera meningserbjudanden, vilket 
sker i avhandlingens tre delstudier, är att på så vis kunna diskutera undervis-
ningsinnehåll i relation till politiska intentioner att socialisera elever via lä-
rande av kulturella, sociala och politiska normer i utbildningen (jfr Englund 
1990; Roberts & Östman 1998; Hjälmeskog, 2000; Svennbeck 2003; Al-
mqvist 2005). 

Ett viktigt bidrag i relation till avhandlingens övergripande syfte är att 
mat och hälsa som begrepp bör förstås i relation till begreppets diskursivitet. 
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Mat som begrepp är diskursivt och får sin betydelse i relation till sociala och 
kulturella processer (jfr Fischler 1980; Caplan 1997; Douglas & Nicod 1974; 
Lévi-Strauss 1970; Murcott 1982; Lupton 1994; Begler & Vidgen 2016). På 
samma sätt är hälsa som begrepp diskursivt och får sin betydelse i relation 
till de värden som anses viktiga i den aktuella samhällskontexten, som t.ex. 
människosyn eller vetenskapssyn (Eriksson 2000; Quennerstedt 2006; 
Qvarsell 1989).  

Resultatet i denna avhandling visar att det är viktigt att problematisera lä-
rares val av undervisningsinnehåll då detta får konsekvenser för meningser-
bjudande. Olika konstruktioner av valt undervisningsinnehåll innefattar olika 
syn på vad, hur och varför elever bör lära sig om matens betydelse för hälsa 
(jfr resultaten i artikel I, II, III).  

Undervisning som ämnar instruera hur en hälsosam livsstil ska se ut, via 
ett top-down- perspektiv, innefattar en läraren som förmedlar en korrekt 
världsbild av hur hälsosamma individer ska äta och agera i frågor om mat. 
Om undervisningen om matens betydelse för hälsa utgår ifrån ett patogent 
perspektiv på hälsa (jfr Boorse 1975, 1987, 1997; Tamm 1988) ses mat i 
termer av ett riskperspektiv på individnivå, och då exkluderas perspektiv 
som de strukturella förutsättningarna i samhället och deras inverkan på män-
niskor möjlighet till goda matvanor. Matvanors samband med hälsa är mar-
kant och det finns tydliga samband mellan matrelaterad ohälsa och männi-
skors sociala, ekonomiska och miljömässiga bestämningsfaktorer, samt 
människors livsvillkor i Sverige (Yngve 2008). Även Quennerstedt (2006) 
synliggör och problematiserar ett patogent perspektiv på hälsa i en undervis-
ningskontext. Quennerstedt argumenterar i enlighet med Antonovsky (1979, 
1991, 1996) att det finns nackdelar med att fokusera på hälsoundervisning 
via ett riskperspektiv, då det kan resultera i att andra perspektiv utesluts. 
Quennerstedt (2006) argumenterar vidare att elever i ett sådant perspektiv 
potentiellt kan anses vara i riskzonen för ohälsa och således i behov av att bli 
”räddade” via hälsoundervisning. Detta resonemang blir intressant i förelig-
gande avhandling och väcker en del frågor om undervisningsinnehållet i HK. 
Ska HK-undervisning fylla funktionen att upprätthålla och främja en sund 
kosthållning, likt en arena för folkhälsa? Är elever i behov av att ”räddas” 
från ohälsosamma matvanor? Och om inte – vilka/vilken konstruktion av en 
hälsosam livsstil kopplat till mat ska då förmedlas? 

Normer och värden 
Beroende på vilket perspektiv som förespråkas så inkluderas vissa värden 
kopplat till mat. Exempelvis är det klarlagt att ohälsosamma matvanor är en 
riskfaktor för att utveckla folksjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärl-
sjukdom (Ng et al. 2020; Kelly 2008; Haslam & James 2005; Story et al. 
2002). Således finns det folkhälsopolitiskt motiverade skäl till att uppmuntra 
befolkningen att äta näringstät mat i enlighet med ett biomedicinskt perspek-
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tiv på mat. Mat står även för en stor andel av hushållens miljöpåverkan, 
framför allt konsumtion av animaliska livsmedel (Martin et al. 2016). Det 
finns således folkhälsopolitiskt motiverade argument för att minska matens 
klimatavtryck och främja matkonsumenter som är miljömedvetna och mins-
kar på matsvinn (Garnett 2011; Reisch, et al. 2013; Gonzalez Fischer & 
Garnett 2016). Dessa nyss nämnda perspektiv kan ses som olika värden 
kopplade till varför vi ska lära oss om matens betydelse för hälsa. Är ambit-
ionen att vi ska välja närproducerad mat för klimatets skull ingår exempelvis 
en värdering om att mat ska väljas utifrån vilket livsmedel som utgör minst 
miljöpåverkan. Ytterligare perspektiv på värden kopplade till mat är en gast-
ronomisk aspekt, att maten ska vara god i enlighet av en värdering om smak.  

Av nuvarande kursplan i HK och dess centrala innehåll framgår att styr-
dokumentet inte ska vara normativt utan undervisningen ska problematisera 
olika val (Lgr 2016; Lgr 2011). Enligt Håkansson (2019) kan man inte finna 
stöd i den nuvarande kursplanen för HK (Lgr 2011) för att ämnets syfte är att 
ändra på människors matvanor; däremot ska eleven utveckla förmåga till 
underbyggda resonemang. Uppdraget är komplext och ska bygga på veten-
skaplig grund samtidigt som läraren ska förmedla värden såsom mänskliga 
rättigheter och demokrati. 
Jag menar att det är omöjligt att tala om ett undervisningsinnehåll om mat 
och matkonsumtion som är fritt från värderingar och värden. Håkansson 
(2019) efterlyser ett utökat etiskt språkbruk för HK-lärare för att ta sig an 
värdeladdade frågor och kunna hantera kontroverser om matkonsumtion. Det 
kan vara ett sätt att undvika normerande undervisning och i stället ge elever-
na förutsättningar att själva komma fram till välgrundade ställningstaganden 
som rör matkonsumtion. Det är delvis detta språkbruk som resultatet i före-
liggande avhandling kan bidra till i form av ett utökat didaktiskt språkbruk 
för HK-lärare för att analysera, diskutera och synliggöra matens betydelse 
för hälsa i undervisning. Ett sätt att tala om olika värden kopplat till mat är 
via begreppet matetik. Enligt Höglund (2019) innefattar matetik etiska 
aspekter på produktion och konsumtion av mat. Begreppet innefattar 
aspekter på mat som är viktiga ur ett etiskt perspektiv, såsom rättvisa, ge-
menskap, estetik och välbefinnande. Det finns således en mängd värden som 
är aktualiserade i relation till mat. 

Jag vill här kort diskutera undervisning om mat och hälsa genom att vida-
reutveckla resonemanget om värden i relation till mat. På så sätt vill jag som 
tidigare nämnt, med utgångspunkt i avhandlingens resultat, bidra med ett 
utökat etiskt språkbruk för HK-lärare i enlighet med vad Håkansson (2019) 
efterlyser. Enligt Höglund (2019) är ett värde något som är moraliskt gott, 
exempelvis god hälsa, medan normer är en föreskrift om vad som anses vara 
rätt. Etiska dilemman eller etiska problem uppstår när normer och värden 
kommer i konflikt. Ett etiskt problem kan uppstå när etiska värden ställs mot 
varandra och det blir nödvändigt att komma fram till vilket eller vilka värden 
som måste överges. Jag väljer att inte gå in djupare in i teorier om etik och 
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deras olika förklaringsmodeller (jfr Höglund 2019) utan vill i stället synlig-
göra Höglunds resonemang om etiska problem i relation till avhandlingens 
resultat. Ett exempel: Om vi ställs inför frågan -vilken typ av fett bör du 
välja? Då är ”rätt” svar avhängt vilket värde som efterfrågas. Exempelvis så 
kommer smör ursprungligen från kor som i sin tur har hög klimatpåverkan i 
form av utsläpp av metangas, så ur ett miljöperspektiv kan det ha en negativ 
inverkan. Smör innehåller även fler mättade fettsyror än vegetabiliska alter-
nativ, vilket kan ha en negativ inverkan på människokroppen. Emellertid, 
kor som betar ute bidrar med ett öppet landskap, vilket i sin tur har en positiv 
inverkan på mångfalden inom växtriket såsom ängsblommor men även en 
positiv inverkan på bevarandet av mångfalden bland insekter och fjärilar. 
Således kan konsumtion av smör indirekt bidra till att bevara öppna land-
skap. Margarin är billigare att köpa och således bra ur ekonomisk synpunkt. 
Däremot finns palmolja i margarin och produktion av palmolja kan ha nega-
tiva konsekvenser för miljön, då stora arealer regnskog skövlas för att plan-
tera oljepalmen. Vad jag som konsument än väljer för typ av fett så får det 
konsekvenser. Om syftet med undervisningen är att främja ett kritiskt tän-
kande där eleven i den mån det är möjligt tar ansvar för miljön och utvecklar 
resonemang som argumenterar för en konsument som väljer matvaror som är 
exempelvis närproducerade eller ekologiska för klimatets skull, så ingår 
även här en värdering om att mat ska väljas utifrån exempelvis vilket livs-
medel som innebär minst miljöpåverkan. Det är ett undervisningsinnehåll 
som innehåller värden eller med andra ord moralisk-politiska värderingar (jfr 
Englund 1989). Enligt Lgr (2011) har HK i syfte att utveckla elevens för-
måga till underbyggda resonemang om mat och hälsa. Vilka konsekvenser 
och värden bör ingå i ställningstagandet då matval ska göras? 

Normer slutar såklart inte att existera i och med att kursplanen utrycker en 
strävan om att undervisningen ska vara fri från normativ undervisning. En 
normative undervisning driver ett visst värde, och resultatet i föreliggande 
avhandling visar på att det finns olika värden kopplat till matens betydelse 
för hälsa som undervisningsinnehåll. Det finns således även olika ställnings-
taganden om matens betydelse för hälsa. Det finns en risk att undervisning 
som synliggör värderingar i frågor om matkonsumtion och matval blir till 
normativa pekpinnar. Frågan är hur värdekonflikter ska hanteras i undervis-
ningen? I denna avhandling har resultatet visat på vissa värden som har 
kommit till uttryck, exempelvis värdet av näringstät mat, värdet av att kunna 
tillaga mat, värdet av klimatsmart mat och värdet av matens sociala och kul-
turella aspekter. Och avhängigt de visioner som inkluderas i undervisningen 
framkommer en mer komplex bild av vilka konsekvenser det ena eller det 
andra valet har. I enlighet med Höglund (2019) vill jag för det första argu-
mentera för: 

 
1. Vikten av att synliggöra det stora antal värden som är kopplade till 

val av mat och dess betydelse för hälsa. 
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2. För det andra vill jag argumentera för vikten av att som HK-lärare 
reflektera över vilka olika etiska beslut om mat och hälsa som kan 
innefattas i den tilltänkta undervisningen (detta handlar om att syn-
liggöra alternativ för att sedan kunna göra reflekterade val). 

3. För det tredje vill jag argumentera för vikten av att synliggöra vilka 
eventuella värdekonflikter som elever kan behöva ta ställning till vid 
undervisningstillfället. 

4. Avslutningsvis vill jag argumentera för att det inte finns några enkla 
svar för vad som är ”rätt” matval i frågor om matens betydelse för 
hälsa. Därmed är det viktigt att i HK-undervisning visa på olika vär-
den och synligöra komplexiteten gällande frågor om matens bety-
delse för hälsa. Det finns mer än ett rätt sätt att främja hälsa via val 
av mat.  

 
Ytterligare alternativa värden som potentiellt hade kunnat vara aktuella är 

om undervisning bör innefatta användning av animaliskt kött. Det aktuella 
värdet hade således kunnat vara att endast tillaga vegetariska måltider, med 
hänsyn till djurens välfärd för att minska onödigt lidande. Ytterligare ett 
alternativt värde i att endast tillaga vegetarisk mat hade kunnat vara värdet 
att vegetabiliskt protein har mindre klimatpåverkan än animalisk köttpro-
duktion. Det jag vill synliggöra via dessa exempel är att även de undervis-
ningsinnehåll som är inkluderade i dagens kursplan och i lärares tal om 
undervisning också innefattar värden, som potentiellt hade kunnat vara an-
norlunda. Om undervisning om matens betydelse för hälsa förmedlas i enlig-
het med att det finns ett rätt sätt att leva hälsosamt går undervisningens inne-
håll bort från att vara ett av många existerande värden om matens betydelse 
för hälsa till att bli ”det enda rätta” värdet och således även normerande. 
Således är det viktigt att lärares val problematiseras och betydelsen av att 
reflektera både över vad, hur och varför ett specifikt val av undervisningsin-
nehållet får företräde framför ett annat val. 

Frågan återstår – vilka värden om matens betydelse för hälsa bör inklude-
ras och exkluderas i HK-undervisning? Jag har synliggjort vissa och det är 
uppenbart att det finns en hel del kvar att utforska gällande matens betydelse 
för hälsa som undervisningsinnehåll. 

Metodologiska reflektioner 
Jag har använt mig av Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017), i 
syfte att aktivt reflektera kring etiska frågor under avhandlingsarbetets gång. 
Vetenskapsrådet (2017) har som tidigare nämnts gjort en distinktion mellan 
”extern och intern forskningsetik” (s. 13), där intern forskningsetik handlar 
om forskarens hantverk i frågor om vetenskaplig kvalitet och relevans vilket 
jag ämnar diskutera nedan. 
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För att reflektera över studiens kvalitet och relevans använder jag mig av 
begreppen transparens och tillförlitlighet för att hjälpa mig att demonstrera 
att det empiriska materialet har samlats in och beskrivits på ett systematiskt 
sätt. Trovärdigheten handlar om hur tillförlitliga forskarens analyser och 
resultat är (Smith 2018). Beskrivningen av empirin och de noga utvalda cita-
ten som ingår i delstudierna är till för att visa på en kontext i syfte att hjälpa 
läsaren att bedöma trovärdigheten i analysen och öka transparensen i studien 
(Smith 2018). En fråga som är etiskt relevant är om den valda metoden för 
insamling av data är etiskt riktig. Fokusgrupper som metod är etiskt tillta-
lande på så vis att de inte är lika styrda som vissa andra metoder, exempelvis 
strukturerade intervjuer (Wibeck, 2000). I fokusgrupper får deltagarna 
komma till tals i den utsträckning de själva finner rimligt. Gruppen gör även 
att deltagare kan välja att spela en mindre aktiv roll om samtalen glider in på 
ämnen som anses vara känsliga för personen i fråga. Med detta sagt är det 
ändå mycket viktigt att som moderator moderera samtalet så att deltagarna ej 
utsätt för obehag (Wibeck 2000). Vad olika människor upplever som obe-
hagligt är dock svårt att veta men en riktlinje är enligt Krueger (1998) att 
som moderator försöka sätta sig in i rollen som deltagare och försöka känna 
in stämningen i gruppen. Samtalsledaren kan lova att obehöriga ej ska ta del 
av materialet; däremot är det omöjligt att garantera att övriga deltagare i 
fokusgruppen inte sprider information om andra människor som de fått ta del 
av under fokusgruppsintervjuns gång (Wibeck 2000). Ett sätt att hantera 
detta kan vara att inledningsvis synliggöra detta etiska dilemma för fokus-
gruppdeltagarna. Krueger (1998) synliggör riktlinjer för att försäkra sig om 
att fokusgruppsintervjuer håller hög kvalitet. En hög kvalitet i forskning är 
relaterad till att syftet med undersökningen är tydligt formulerat. Även val av 
plats vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna är avgörande. En lugn 
och avskild plats möjliggör att deltagarna upplever att konfidentialitet re-
spekteras under fokusgruppsintervjuens gång och skapar möjlighet att sam-
tala på ett så avslappnat sätt som möjligt. Vidare framhåller Krueger (1998) 
att det är att föredra om kollegor kan ge synpunkter vid planering av fokus-
gruppsintervjuer, formulering av teman eller frågeguide samt vid urval av 
gruppmedlemmar. För att uppnå hög tillförlitlighet vid fokusgruppsinter-
vjuer är det även att föredra om kollegor kan kommentera resultatet och ana-
lysen. Dessa råd har följts vid olika tillfällen under handledningssamtal, vil-
ket enligt Krueger (1998) ökar transparensen och kvaliteten på forskningen. 

De kunskapsbidrag som presenteras i föreliggande avhandling (resultat, 
analys och slutsatser) behöver ha hög giltighet. Detta innebär att de resultat 
som författaren presenterar skall vara värda att tro på, det vill säga ha hög 
trovärdighet. För att ytterligare stärka giltigheten har resultaten grundats med 
argument av både teoretisk och empirisk karaktär. Att studien är tillförlitlig 
påvisas genom att visa att val av teoretiskt perspektiv och begrepp är rele-
vanta för studiens syfte, samt att en tydlig beskrivning av hur studien genom-



73 

förts finns och att syfte och frågeställningar har besvarats och diskuterats 
(Wibeck 2000).  

I fokusgruppsintervjuerna kom deltagarna från olika skolor och fyra olika 
städer med varierande socioekonomiska upptagningsområden vilket bidrog 
till olika erfarenheter och bredd på deltagare. Fokusgrupper från olika upp-
tagningsområden gav en god bild av lärares beskrivning av hur undervisning 
kan ta sig uttryck i ämnet. Med de medvetna val som gjorts i studiedesignen 
har strävan varit att få ett tillräckligt rikt material. 

Vidare har en strävan varit att beskriva de olika stegen i analysen på ett 
transparent sätt för att därmed öka dess tillförlitlighet (Graneheim & Lund-
man 2004).  

Jag har gått tillbaka till ljudinspelningarna och det transkriberade materi-
alet flera gånger för att säkerställa att jag inte missat något. Då det är jag 
som genomfört såväl datainsamling som transkribering och analys minskas 
risken för feltolkningar. Vid analysprocessens senare del diskuterades tolk-
ningar och utdrag ut det transkriberade materialet med handledare. Belägg 
för att analysen är rimlig stärks också av att andra kollegor har varit med i 
skrivandet av artiklar samt att resultat har lagts fram vid forskarseminarium 
och konferenser under avhandlingsarbetets gång.  

Resultaten i artiklarna har även förstärkts och belysts via ordagranna citat 
för att öka delstudiernas trovärdighet. Överförbarhet innebär hur pass an-
vändbart resultatet är i andra miljöer. Överförbarhet har diskuterats i relation 
till i vilken utsträckning resultaten kan överföras till en annan inramning. För 
att öka avhandlingens överförbarhet valde jag även att inkludera lärare från 
olika upptagningsområden och via dem har jag fått flera olika infallsvinklar 
på avhandlingens forskningsfrågor. För att även läsaren ska kunna göra 
denna bedömning har kontext, urval, datainsamlingsprocess och analyssteg 
noggrant beskrivits (jfr Graneheim & Lundman 2004). Här vill jag framhålla 
att återkommande mönster återfanns inom samtliga fokusgrupper. Igenkän-
ningsfaktorn var stor bland de lärare som samtalade om undervisningsinne-
hållet. Materialets omfattning motsvarar det material som behövdes för att 
uppfylla studiens syfte. 

Denna avhandling gör inte anspråk på att kunna göra uttalanden om hur 
lärare undervisar eller vad elever lär sig. Detta har inte undersökts i denna 
avhandling men det är en intressant aspekt för vidare forskning. 

En avgränsning som gjorts i studien är den empiri som samlats in, då den 
inte innehåller några faktiska undervisningssituationer om matens betydelse 
för hälsa. De aspekterna av undervisningsinnehållet som jag studerar handlar 
om val av ett undervisningsinnehåll. Detta innefattar dels de val som gjorts i 
statliga dokument som undervisningen ska baseras på, dels val gjorda av de 
människor som är ansvariga för att planera och genomföra denna undervis-
ning. Jag är medveten om att det finns ytterligare ett steg i denna undervis-
ningskedja och det är själva praktiken i klassrummet. Fokus i denna studie 
har i stället legat på undervisningsinnehållet så som det kommer till uttryck i 
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kursplaner och lärares tal om undervisning. Denna avhandling bidrar till en 
diskussion om vad som innefattas i frågor om urval (inkludering och exklu-
dering) av undervisningsinnehåll. 

Fortsatt forskning  
I denna avhandling har jag bidragit med kunskap om undervisningsinnehåll 
om matens betydelse för hälsa. Detta har jag gjort genom att analysera 
undervisningsinnehållet som det kommer till uttryck i kursplaner samt i lära-
res tal om undervisning. Det behövs fler empiriska studier av hur undervis-
ning om matens betydelse för hälsa kommer till uttryck i klassrummet för att 
kunna analysera meningserbjudande och meningsskapande i undervisnings-
situationer. Denna avhandling saknar elevens perspektiv och det är tydligt i 
lärares tal om undervisning att det på olika vis kan vara ett känsligt ämne att 
undervisa i, exempelvis för elever med ätstörningar, olika kulturella prefe-
renser kopplade till mat, dieter m.m. Även i fokusgruppsintervjuerna nämn-
des anorexi vid samtal om undervisning i nutrition och begrepp som kalorier. 
Läraren ”vill inte väcka den björn som sover”. Vad är elevers syn på mat och 
hälsa? Är undervisningen i klassrummet relaterad till elevers hälsa? Detta är 
en angelägen fråga givet de varierade förutsättningar som finns i barns so-
cioekonomiska bakgrund kopplad till mat och dess relation till ohälsa (jfr 
Yngve 2008; Greves Grow et al. 2010; Siu 2011; Ogden et al. 2006; Bråbäck 
et al. 2009; Rasmussen et al. 2004). Perspektiv på strukturella förutsättningar 
och deras inverkan på matrelaterad (o)hälsa blir relevanta i diskussionen, då 
HK är ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Det innebär att samtliga barn i 
Sverige med olika strukturella förutsättningar deltar i undervisning beträf-
fande matens betydelse för hälsa. Mat, måltider och hälsa är ett centralt och 
omfattande innehåll i hem- och konsumentkunskap (Skolverket 2017a). Barn 
utgör en femtedel av Sveriges befolkning men är ingen homogen grupp. Vad 
som kännetecknar tillvaron för ett grundskolebarn behöver inte vara det 
samma som för nästa barn. Hur upplever elever undervisning om mat och 
hälsa? Upplever eleven att undervisningen är meningsfull och förankrad i 
hens egna förutsättningar och behov, kopplat till de socioekonomiska om-
ständigheter som hen befinner sig i?  
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7. A summary in English 

Introduction and aim 
This thesis focuses on the importance of food for health as educational con-
tent in Home Economics (HE). More specifically, the educational content of 
food and health is examined through analysis of meanings expressed in syl-
labi and in teachers' talk.  

 
Three different approaches are developed and used. These three different 
analytical approaches make it possible to construct discourses in syllabi and 
in teachers' talk about educational content. To achieve this purpose, the fol-
lowing questions have been formulated. 

 
• What meanings concerning food in relation to health are constructed in 

syllabi of home economics? 
• What meanings concerning food in relation to health are constructed in 

teachers' talk about teaching? 
 

In short, the present dissertation contributes with knowledge of: Different 
constructions of the educational content containing the importance of food 
for health. The dissertation problematizes that there are different views on 
what this content includes. Furthermore, the thesis highlights the relationship 
between facts and values in this educational content. Additionally, the al-
tered constructions of the educational content include different potential 
meanings offerings in teachers' teaching - which requires conscious choices. 
The altered constructions of educational content may lead to different poten-
tial consequences for students to learn how to act wisely regarding the im-
portance of food for health. 

 
This thesis falls under curriculum studies (didaktik på en läroplansteoretisk 
grund). The didactic questions what? how? and why? are used to discuss the 
participants’ perceptions of educational content regarding food and health in 
HE. Food and health have long had dominant position within the subject of 
Home Economics (HE) in Sweden. However what food includes in HE edu-
cation changes over time (Höijer, 2013; Gisslevik et al. 2016; Eriksson et al, 
2017). Yet the specific relationship between food and health as educational 
content has not been studied to a greater extent in HE.  
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In curriculum studies the curriculum is often highlighted through anal-
yses, and curricula can be regarded as a result of historical, cultural, econom-
ic and political forces in change were the curriculum and syllabus are viewed 
as results of political compromises, and therefore, different traditions can be 
found within one and the same school subject (Englund 1986, 1998, 2011).  

The complexity of food in relation to health is handled, in different ways 
in different societies. Historically there have been a variety of political ef-
forts to make citizens more aware of their lifestyle choices and what implica-
tions these may have for their health, including changed eating habits (Carls-
son & Arvidsson, 1994; Hirdman, 1983; Statens folkhälsoinstitut, 2005). A 
political interest in trying to influence people's eating habits in a positive 
direction is nothing new. However how this should be done has varied over 
time (Olsson, 1997; Bildtgård, 2002). To discuss food and health can be 
done in different ways. One way is through the concept of food literacy (FL). 
FL is often used to talk about knowledge regarding food and health, such as 
nutrition literacy (Velardo, 2015, Velardo, 2017) or food literacy (see for 
example Brooks & Begley, 2014, Nowak et al., 2012, Pendergast & 
Dewhurst, 2012, Vidgen, 2016). This approach is used in article III to talk 
about educational content regarding food in relation to health. 

The studies 
The thesis consists of three articles; each presenting a study that rests on the 
idea that langue is a central part in creating meaning in different situations. 
This thesis takes a theoretical position inspired by discourse (Laclau & 
Mouffe, 1985). With this position meaning making is about what makes our 
reality understandable. The syllabus, as a mandated list of what school sub-
jects should include, highlights certain aspects and marginalizes or excludes 
others (Englund 1986; Hjälmeskog 2000).  

In article I, the study takes a historical perspective and the aim is to ex-
plore how food in relation to health has been constructed within the syllabus 
of HE.  

 What discourses on food in relation to health can be identified in 
the syllabi for the subject HE from 1962 to 2011? 

 Has the articulation of food in relation to health changed in domi-
nance over time, and if so, in what way? 

A total of six different HE syllabi from 1962 to 2011 were analyzed. The 
government has clarified its intentions for some of these syllabi, and in the 
cases where such information is available, this commentary material has also 
been analyzed, that is, commentary material related to the syllabi from 1969, 
1980, 2000, and 2011. 
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Discourse analytic approaches combined with a didactic perspective are 
used as the theoretical frame in this article. The analysis is influenced by 
Laclau and Mouffe (1985), and some of their theoretical tools are used. 

Article II and III are based on data collected from focus group interviews 
with Home Economics teachers. The participants were selected based on I) 
the fact that they all teach HE, and II) on their geographical closeness be-
cause of the practical aspects of organizing focus groups, however they 
worked in a variety of schools in a range of socio-economic areas. 27 teach-
ers participated in the study. Each focus group lasted 60-80 minutes. The 
interviews were moderated, audio-recorded and transcribed by me. Also 
present at all of the focus group interviews was an assistant, who observed 
and took notes to enhance the transcription processes. During the whole re-
search process the ethical rules of the Swedish Research Council (2017) 
were used. The participants were informed orally and in writing about the 
project. All of the teachers participated voluntarily. The recorded material is 
stored on a USB memory stick, kept in a safe place.  

In article II, the aim is to analyze and discuss Home Economics teachers’ 
educational choices regarding the educational content food and health. A 
discourse analytic approach combined with a didactic perspective is used in 
the study. Based on previous work in didactics (Quennerstedt, 2008) we 
analyzed the content using the didactic questions what? how? and why? For 
example what are the participants’ perceptions of knowledge regarding food 
and health? To further analyze the discourses we use the theory of educa-
tional configurations, inspired by Simonneaux and Simonneaux (2012). In 
doing this we clarify what stance the teacher would make, concerning the 
attributes of knowledge, epistemological posture, and didactic strategies, if 
representing one single discourse. 

In article III the aim is to analyze and discuss teachers' speech about goals 
and content for food literacy in teaching about food and health in Home 
Economics (HE). One way to highlight the functionality aspect of food liter-
acy in teaching in HE is to highlight the purpose of the teaching. Scientific 
literacy (SL) is a model that has been developed in order to investigate ques-
tions about why students should learn science (see Roberts, 2007) Roberts 
distinguishes two directions for teaching, two visions: Vision I and Vision II. 
Each vision provides orientation for teaching. One of the advantages of ana-
lyzing educational content with the help of visions within SL is that it is 
possible to visualize and discuss consequences for teaching practice. 

In recent years a more advanced forms of vision II have been developed 
(cf. Sjöström & Ilks, 2018). Among other things, Zeidler & Sadler (2011) 
have developed the SL model further based on a desire to include everyday 
problems regarding moral-political aspects. Based on Zeidler and Sadler 
(2011), the analytical framework in the article consists of three different 
visions of scientific literacy to analyze and discuss food literacy in educa-
tion: Vision I, vision IIa and vision IIb.  
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The results from article I show three different discourses named after their 
main areas of focus: (i) the medical discourse, (ii) the consumer discourse 
and (iii) the human ecological discourse. Each discourse represents a differ-
ent way of constructing food in relation to health, and different representa-
tions have dominated over the past fifty years. The construction of food in 
relation to health is seen in its historical and cultural context according to 
what this knowledge content includes or excludes. 

The results from article II show four discourses that consist of different 
ways of constructing food and health. The various discourses point to differ-
ent educational configurations. The constructed discourses are named: 

a) The medical discourse, includes teaching the students a bio-medical 
perspective on health, particularly how they should stay healthy through 
learning facts about nutrition 

b) The consumer discourse includes teaching how the individual has a re-
sponsibility to make reflective health choices. It also focuses on planning, 
purchasing as well as cooking a nutritious meal from healthy ingredients. 

c) The environment discourse includes teaching the students ability to an-
alyze and discuss what it means to eat sustainably. 

d) The social relations discourse includes teaching the students the social 
and cultural dimensions of food and health as well as how to make them 
aware of the complex interplay of the meals’ social aspects in relation to 
wellbeing. 

The results from article III show three different themes including different 
visions regarding student’s opportunities to develop awareness of how food 
influences health are constructed. Food literacy in HE includes disciplinary 
learning of specific knowledge and skills. The result shows different direc-
tions for teaching and the teachers talk about both critical knowledge and 
functional knowledge. 

I) Theme nutrition; The teaching within this theme is about developing 
specific factual knowledge in nutrition and/or that the students, on the base 
of a scientific approach (in the form of nutrition) should be able to handle 
everyday problems related to the importance of food for health. The teachers 
talk mainly about the nutrient; fats, proteins and carbohydrates and their role 
as the building blocks of the body. But depending on the vision, the theme 
can also be understood through a reflective approach where nutrition is illu-
minated from more perspectives than just the body's physiological function. 

II) Theme food work; The teaching within this theme is about developing 
a skill in the field of cooking. A type of technical process in the craft of 
cooking that includes everything from how the method/process affects the 
quality and sustainability of the food to technical choices and its energy con-
sumption that can be linked to waste of resources. 

III) Theme the meal situation; The focus of this theme is on issues related 
to the social and cultural perspectives on eating habits, which includes social 
relation, social structures and cultural affiliation. In this perceptive, the stu-
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dent is expected to reason with dietary sociological elements which, among 
other things, include how one should behave in a specific food context. 

Discussion  
This thesis contributes with knowledge about constructions of the education-
al content regarding food and health I HE. The results show that the varied 
constructions of the content include certain values (cf. Englund, 2007; 
Östman, 1995). There is more than one "right" way to develop a healthy 
lifestyle with food. However, what is considered to be the right way depends 
on the choice of educational content that is included in syllabi and in teach-
ers' speech about educational content. What is stated in the syllabus may or 
may not be the content taught. Teachers have to interpret the syllabus and 
decide what to focus in their teaching. From the results we conclude that a 
healthy lifestyle in the educational content of HE is equally relevant in all 
discourses. However, what a healthy lifestyle entails and includes alter. Stu-
dents are thus expected to develop different healthy lifestyles in accordance 
with the choices the teacher makes about what is considered a healthy be-
havioral pattern linked to food. The results shed light on discursive construc-
tions of educational content, which is made visible through teachers' differ-
ent ways of talking about food and health (cf. Quennerstedt, 2008; Winter 
Jørgensen & Phillips, 2000). Let us discuss the norms and values that the 
results of the study show. All discourses describe actions that students 
should learn and live by, however the idealized activities alter depending on 
discourse. In the medical discourse, self-regulation is connected to body 
control and avoiding risk factors. In the consumer discourse the focus is on 
self-regulation in purchases and reflection in relation to the market. In the 
human ecological discourse and environment discourse the choices of food 
and lifestyle are framed in relation to environmental. In the social relational 
discourse self-regulation is connected to create social well-being. However 
article III shows that educational content regarding food in relation to health 
is even more complex. Because even if the teacher talks about the im-
portance of teaching about, for example, nutrition, the results of the study 
show examples of the problems that food consumer faces. It is not enough to 
have scientific knowledge about nutrition in order to plan a nutritious meal. 
If we look at the result from article III (theme nutrition vision IIb) we can 
see that such an application also requires that the student evaluate alternative 
perspectives that include a moral-political stance where eating habits are 
linked to lifestyle from a societal perspective. In this dissertation, the results 
have shown certain values that have been expressed, and depending on 
which visions are included in teaching, a more complex picture emerges of 
the consequences of one or the other choice.  

Educational content of food in relation to health in HE consists of a path-
ogenic health discourse as well as a salutogenic approach to health. Were a 
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salutogenic approach also facilitates a critical standpoint, where the students 
are expected to include a wider perspective of health. In other words the 
ability to handling a multi-dimensional area that goes beyond a bio-medical 
approach. One challenge in this context is that teachers’ preferences of edu-
cational configuration affect how they choose to plan and moderate the 
teaching. I can conclude that a teacher makes choices, and choices are to be 
seen in relation to alternative choices the teacher could have made. Further-
more I stress the importance of continuing to theorize about teachers’ views 
of educational content and discussing teachers’ awareness of their own epis-
temic perspectives when teaching, making their standpoints in their teaching 
strategies conscious. In accordance with Höglund (2019), I want to argue for 
the importance of continue to analyze and discuss the large number of values 
that are linked to the choice of food. Since altered constructions of educa-
tional content may create different meaning offered to students. 
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