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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa, Biologi och Hem och 
konsumentkunskap resonerar kring animaliska livsmedel i anknytning till sin undervisning, samt hur 
lärarnas läromedel förhåller sig till animaliska livsmedel. Empirin bygger på halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer med fem grundskolelärare; två lärare undervisar i Idrott och hälsa, en lärare 
undervisar i Biologi och två lärare undervisar i Hem- och konsumentkunskap. Jag har även genomfört 
en läromedelsanalys med utgångspunkt från en kritisk diskursanalys. Intervju- och textmaterialet 
analyseras utifrån en kritisk teori och en kritisk djurteori. Analysen av studiens resultat understryker 
en prioritering av animaliska livsmedel i läromedlen varpå den vegetabiliska kosten konstrueras som 
ett icke fullvärdigt alternativ. Specifika begrepp och språkliga uttryck i läromedlen beskriver andra 
djur som objekt, vilseleder köttet ursprung och normaliserar brukandet, dödandet och ätandet av andra 
djur. I intervjuerna framkommer resonemang som förstärker förtryck av andra djur. Det finns dock 
uttalanden från intervjuerna som indikerar en motsatts inställning, men att exploateringen av andra 
djur som en norm ändå genomsyrar språket. Lärarnas resonemang saknar en problematisering av 
ätandet och dödandet av djur. Där emot poängterar ett flertal av lärarna en koppling mellan 
animaliekonsumtion och en negativ påverkan på hälsan och miljön. Vidare framställs en vegetabilisk 
kost, liksom i läromedlen, ibland som icke fullvärdig. Resonemangen från läromedlen och intervjuerna 
genomsyras av sociala konstruktioner som konstruerar och upprätthåller animaliekonsumtionen och 
produktionen som en norm. Samtidigt visar resonemangen att det finns möjligheter för en 
skolundervisning som berör andra djur som en förtryckt grupp samt animaliers negativa påverkan på 
miljön och hälsan. Det har även synliggjorts en konflikt i både läromedlen och intervjuerna mellan ett 
normativt och utmanande förhållningssätt till animaliekonsumtionen och produktionen.

Nyckelord

kritiska djurstudier, kritisk teori, animaliska livsmedel, pedagogik, undervisning, svenska skolan, 
sociala konstruktioner, normer, idrott och hälsa, biologi, hem-och konsumentkunskap.  
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Inledning 
När jag införde en kost fri från animaliska livsmedel och berikad med vegetabilier i mitt eget liv 
försvann många av mina hälsorelaterade besvär. Jag kom till insikt hur betydelsefull kosten är för 
hälsan och började utforska och ifrågasätta budskap, normer och värderingar kring kost i sociala 
medier och politiska debatter. Kosten är inte bara betydelsefull för hälsan, utan har en avgörande 
inverkan på miljön och andra djurs1 liv (Foer, 2010; Livsmedelsverket, 2013). Genomförandet av 
denna studie bottnar i just dessa personliga hälsorelaterade problem och ifrågasättandet av 
information. Nu har jag genom min lärarutbildning fått möjlighet att utforska vilka budskap och 
normer kring kost som existerar i ett annat sammanhang, och det i skolans värld. Frågor som ”vad lär 
skolan ut om kost?” och ”vilka normer och värderingar existerar i skolan kring kost?” har fungerat 
som ingångsfrågor för studien. Det är dock inte kosten i generella drag jag avser att undersöka, utan 
denna studie fokuserar på animaliska livsmedel och hur skolundervisningen förhåller sig till ämnet.

Bakgrund
Diskussioner, debatter och forskning kring maten människan konsumerar börjar bli alltmer vanligt 
förekommande i sociala medier. Maten vi äter sätts ofta i relation till människans hälsa, miljöpåverkan 
och betraktas även ur ett djuretiskt perspektiv. En omtalad forskningsupptäckt kring 
livsmedelskonsumtion berör på vilket sätt den höga konsumtionen av animaliska livsmedel påverkar 
den framtida miljön och människans hälsa (Tilman & Clark, 2014). Det poängteras att en fortsatt 
stadig konsumtion av animaliska livsmedel vid år 2050 skulle vara en stor bidragsfaktor till 
uppskattningsvis 80 procent ökning av de globala jordbruksutsläppen . Denna framtid skulle kunna 
hejdas genom en alternativ kost, då en vegetariska kost ger mindre negativ påverkan på miljön 
(Tilman & Clark, 2014). 

En annan studie som publicerades i november 2014 indikerar ett samband mellan animaliska 
livsmedel och skador på arvsmassan. Rapporten belyser att vegetabiliska livsmedel inte har samma 
skadliga effekten på arvsmassan som animaliska livsmedel kan ha (Kotova m.fl., 2014). 

Forskning kring sambandet mellan animaliska livsmedel och sjukdomar har dock funnits 
tillgänglig sedan tidigt 1900-tal. I New York Times, september år 1907, publicerades en artikel baserad 
på en, vad som beskrivs, omfattande två år lång forskningsstudie angående köttkonsumtion och en 
ökad risk för cancer (New York Times, 1907). Studien belyser att  de människor som hade en högre 
konsumtion av kött även hade en högre dödlighet, jämförelsevis med de som i huvudsak konsumerade 
plantföda. David Stenholtz, specialistläkare i onkologi och ordförande för Läkare för Framtiden, 
argumenterar i sin föreläsning om kost och cancer att detta är den första studien som kartlade 

1 Med användningen av begreppet ”andra djur” istället för bara ”djur” vill jag poängtera att människan är  
ett djur likväl som alla andra djur och att jag ämnar att motverka en distinktion och maktrelation mellan  
människan och andra djur. I avsnittet som berör tidigare forskning har jag ibland valt att använda 
begreppet ”djur” då jag söker spegla författarens begreppsanvändning. 
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sambandet mellan köttkonsumtion och cancer (Föreläsning, 31 oktober, 2014). Det är med andra ord 
inte en nyhet att intag av animaliska produkter kan öka risken för sjukdomar. Det är dock kanske inte 
förrän idag som sambandet i större grad börjar uppmärksammas i sociala medier.

Det har även publicerats nya rekommendationer från livsmedelsverket som betonar vikten av ett 
ökat intag av vegetabilier och ett minskat intag av animalier. Rekommendationerna motiveras utifrån 
miljöpåverkan och hälsan (Ennart, 2014). Enligt livsmedelsverkets rapport från år 2013 angående 
animalieproduktion och miljöpåverkan bidrar animalieproduktionen med ca 15 procent av de ”globala 
utsläppen av växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet” (Livsmedelsverket, 2013, s. 5). Det belyses 
även bland annat att animalieproduktionen är ett av de främsta hoten för biologisk mångfald 
(Livsmedelsverket, 2013). Den sistnämnda rapporten understryker det faktum att 
animalieproduktionen bidrar till en kraftig negativ påverkan på miljön.

En annan pågående debatt som skildrar animaliska livsmedel i samband med hälsan men även i 
relation till djuretik, är debatten om mjölkkonsumtionen. Branschorganisationen svensk mjölk (LRF) 
stämde nyligen skåneföretaget Oatly, som bland annat tillverkar havremjölk, för att i sin kampanj ha 
framställt mjölk från kor som en tvivelaktig livsmedelsprodukt (Luks, 2014). Samtidigt som detta 
prövas i domstol sprids information och argument i sociala medier om djurhållning av kor och 
sambandet mellan hälsan och mjölk. Det har exempelvis publicerats vetenskapliga artiklar som 
utmanar tidigare budskap om kopplingen mellan starkt skelett och mjölk, och betonar istället att mjölk 
snarare ökar risken för frakturer (Michaëlsson m.fl., 2014). Djurens Rätt har även belyst den bristande 
hanteringen bakom mjölkproduktionen. Exempelvis synliggörs det faktum att kon tvångsinsemineras 
och i tidigt stadium separeras från kalven (Djurens Rätt, hämtad 2014). 

Det är kanske främst konsumtionen av animalier i relation till hälsan och miljön som har berörts 
flitigast i sociala medier. Våldet och den orättvisa behandlingen mot andra djur tenderar att diskuteras 
i mindre grad. När deras hälsa väl diskuteras är det för att människans hälsa och miljön hon lever i 
hotas. Sanbonmatsu (2011) beskriver;

So normalized and naturalized has this violence become that we only become aware of its 
existence when the apparatus unexpectedly goes awry, threatening either public health or an 
industry’s bottom line. Only then does an otherwise obscure system of mass killing emerge  
briefly from the background of daily life to enter the public’s consciousness, and then only 
as spectacle (Sanbonmatsu, 2011, s. 3)

I sin bok Eating animals beskriver Jonathan Safran Foer (2010) processen bakom produktionen 
av animaliska livsmedel i USA. Författaren synliggör behandlingen av andra djur i djurfabrikerna 
genom beskrivningar av egna besök hos olika djurfabriker och ekologiska farmer. Författaren 
underbygger sina resonemang och erfarenheter med hjälp av statistik och forskning. Innehållet i boken 
ger informativa beskrivningar av vad som sker i djurfabrikerna och belyser den etiska problematiken 
med produktionen av animaliska livsmedel.

Sverige stoltserar gärna med sin goda djurhållning och sina djurskyddslagar. Jämfört med många 
andra länder argumenteras det att djuren i de svenska djurfabrikerna behandlas väl. Trots detta har det 
upprepande gånger av Djurrättsalliansen dokumenterats att behandlingen av andra djur har brustit 
radikalt. Det har varit möjligt för djurfabrikerna att kringgå vissa djurskyddslagar, exempelvis fixering 
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av suggor (Djurrättsalliansen, 2013). Faktum är att den svenska djurhållningen många gånger kan 
jämföras med den som sker i USA (Foer, 2010). 

Ovanstående forskning belyser sambandet mellan sjukdom och animaliska livsmedel, 
animaliekonsumtionens negativa påverkan på miljön och den etiska problematiken bakom 
djurhållningen. Mot bakgrund av detta är det motsägelsefullt att konsumtionen av animaliska 
livsmedel stadigt har ökat. I Sverige har köttkonsumtionen (kött från grisar, fåglar, kor) ökat från ca 60 
kilo kött per person under år 1990, till ca 80 kilo kött per person under år 2012 (Jordbruksverket, 
2013). Å andra sidan har jordbruksverket kommit ut med en annan prognos som indikerar en 
minskning av importerat kött från grisar och kor under första halvåret av 2014 (Jordbruksverket, 
2014). Vissa mediala artiklar vill lyfta fram minskningen som en effekt av ökade debatter kring 
konsumtionen av animaliska livsmedel (Britz & Fransson, 2014).

Relevans för skolan

Först och främst är det relevant att undersöka ämnet för studien eftersom delar i läroplanen Lgr11 
belyser kostens påverkan på hälsan och miljön. I det centrala innehållet för Idrott och hälsa i årskurs 7-
9 står det att ”[o]lika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa [...]” ska beröras i 
undervisningen (Skolverket, 2011, s. 53).  I syftesbeskrivningen för ämnet Biologi står det att eleverna 
ska ges ”förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, 
naturbruk och ekologisk hållbarhet” (Skolverket, 2011, s. 111). I det centrala innehållet för Biologi 
står det även att undervisningen ska beröra ”[h]ur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av [...] 
kost [...]” (Skolverket, 2011, s. 114). I det centrala innehållet för hem- och konsumentkunskap 
formuleras det att undervisningen ska beröra ”[i]ndividuella behov av energi och näring, till exempel 
vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov”. Undervisningen ska även beröra 
”[h]ur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa” 
(Skolverket, 2011, s. 44). Undervisningen i Hem-och konsumentkunskap ska utöver detta belysa ” 
[a]ktuella samhällsfrågor som rör [...] mat och hälsa” (Skolverket, 2011, s. 44). 

Med utgångspunkt från den information som synliggörs i Foers (2010) bok beskriven ovan, 
presenterar även Rice (2013) tre viktiga aspekter som belyser varför just frågan om animaliska 
livsmedel bör inkluderas i läroplanerna (hon nämner ingen specifik läroplan). Rice menar att 
animalieproduktion och konsumtion har en signifikant negativ påverkan på miljön, hälsan och andra 
djurs liv. Frågan om animaliekonsumtionen och produktionen har därför en betydande plats i 
läroplanerna. Dessa tre aspekter - miljön, hälsan och djuretiska frågor - är även fundamentala för min 
egen studie då jag har utgått från dessa vid planering av intervjufrågor och kategorisering av resultat 
och analys. 

Skolan har i uppdrag att ”[…] överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 
att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Skolverket, 2011, s. 9). Den 
nuvarande samhällssituationen måste vara avgörande för vilka värderingar som ska fungera 
förberedande för eleverna. Idag betraktas animalieproduktionen och konsumtionen som ett allvarligt 
samhälleligt problem som mot bakgrund av ovanstående forskning är erkänt påfrestande för hälsan, 
miljön och andra djur. En uteslutning av processen bakom dagens animaliska livsmedel vore att frångå 
skolans uppdrag att ”[g]enom ett miljöperspektiv” ge eleverna möjligheter att både ta ”ansvar för den 
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miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor” (Skolverket, 2011, s. 9).

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån kritisk teori undersöka hur fem lärare i Idrott och hälsa, Biologi 
och Hem-och konsumentkunskap resonerar kring animaliska livsmedel med anknytning till deras egen 
undervisning, samt hur läromedel använda av lärarna förhåller sig till animaliska livsmedel. 

För att kunna svara på undersökningens syfte har jag formulerat följande frågeställningar:

– Hur motiverar lärarna sin undervisning i relation till animaliska (och vegetabiliska) livsmedel?

– Hur förhåller sig läromedlen till animaliska livsmedel?

Tidigare forskning

Socialisationsprocessen och konstruktionen 
bakom animaliekonsumtionen
Stewart & Cole (2009) undersöker hur litteratur, filmer och livsmedelsreklam innehållande andra djur 
riktade till barn bidrar till en socialisationsprocess som lär barn att känslomässigt distansera sig från 
djur de konsumerar. Författarna gör en kritisk analys av filmer som Babe, The lion king, Chicken run 
och Bambi. Det görs även en kritisk analys av vad författarna nämner som ”tie-ins”, vars syfte är att 
göra reklam för en produkt genom att använda en annan (Stewart & Cole, 2009, s. 459). Analysen 
fokuserar på de leksaker, tie-ins, som representerar djur (ofta djurkaraktärer från barnfilmer) i 
McDonald's Happy Meals och Burger king  Kids´ club meals. För att kunna genomföra sin analys har 
författarna utvecklat ett teoretisk schema som illustrerar differentiering och positionering av djur. De 
kategorier som identifieras är bland annat vilda djur, husdjur, produktionsdjur och skadedjur. 
Författarna vill understryka att djur alltid definieras utifrån deras relativa nytta för människan, d.v.s. 
vilken funktion djuret fyller för människan. Schemat är uppdelat i fyra olika delar och illustreras i ett 
plusliknande diagram; objektivitet kontra subjektivitet och synlighet kontra osynlighet. Djur avsedda 
för livsmedelsproduktion är exempelvis behandlade som objekt vars existens ofta är kulturellt osynlig. 
Husdjur å andra sidan behandlas som subjekt vars existens är kulturellt synlig. Stewart och Cole 
argumenterar att den socialt lämpliga placeringen av det specifika djuret är inlärt och kulturellt 
reproducerat. 

Genom de kritiska analyserna indikerar Stewart och Cole (2009) att kategorierna reproduceras i 
barnfilmer och litteratur. Detta görs bland annat genom att i filmerna skilja människan från andra djur. 
Det är bara när djuret i filmerna ikläds mänskliga karaktärsdrag som djuret behandlas som ett subjekt, 
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vilket belyser människan som det enda subjektet. Ett annat exempel är att djur som är avsedda för 
livsmedelsproduktion ofta är frånvarande eller framställs som neutrala. I filmen The Lion King har 
lejonen - köttätarna - iklätts mänskliga karaktärsdrag medan de ätbara växtätarna framställs som 
neutrala och namnlösa. Vidare framställs saknaden av sympati eller empati för andra djur som 
associerat till att bli vuxen. Att som människa distansera sig från andra djur är ett tecken på mognad. 
Ett sista exempel är att djur, som i filmerna Babe och Happy feet, räddas om de uppnår mänskliga 
egenskaper. Djur i filmer är inte accepterade för sin animalietet utan snarare är de accepterade för vad 
de inte är. Det är alltså tillgivenheten för karaktären som understryks och inte djuret i sig. 

Stewart och Cole (2009) menar att livsmedelsreklam riktade till barn har inspirerats av 
ovanstående litterära traditioner genom att diskutera detta i kontexten av ”tie-ins”. Leksakerna i Happy 
Meals och Kids´ Club Meals som representerar djur förlitar sig på barnets inlärda objektifiering av 
produktionsdjur. Leksaken representerar ofta ett husdjur, eller ett vilt djur (som också behandlas som 
ett subjekt). Likväl som produktionsdjur är osynliga och förbisedda i litteratur och filmer, är de 
osynliga i förpackningen i form av en hamburgare eller en nugget. Motsägelsen i att både värna om det 
subjektiva husdjuret och att äta det objektiva produktionsdjuret upprätthålls genom de djurföremål 
som går att finna i förpackningen (leksak och mat). Om leksaken i förpackningen representerar ett 
produktionsdjur, så som grisen i Babe och kycklingarna i Chicken Run, ser man till att förhindra en 
ökad synlighet av djuret som föda. Detta görs genom att skala av animaliska karaktärsdrag hos 
leksaken. Kontentan är att barnfilmer och reklam riktade till barn beträffande djur upprätthåller en 
distanserad inställning till de djur barnet äter (Stewart & Cole, 2009).

En annan studie (Stibbe, 2001) undersöker hur språkanvändningen inom djurproduktionen bidrar 
till förtryck och exploatering av andra djur. Genom en ansats från kritisk diskursanalys kombinerat 
med Potters (1969) teori om ”fact construction”  analyseras det engelska språket i texter skrivna av 
aktörer inom djurindustrin (Stribbe, 2001, s. 149). Studien svarar på hur språket, på en pragmatisk, 
semantiskt  nivå och genom syntax och morfologi, har inflytande på sociala konstruktioner kring djur. 
Det diskuteras vidare hur språkets inflytande på sociala konstruktioner kring djur hänger samman med 
hur djuren blir behandlade av människan.

I den vardagliga debatten finner Stibbe (2001) språkliga mekanismer som distanserar människan 
från djur som lider. På en lexikal nivå blir exempelvis människor ”murdered” och djur blir 
”slaughtered”. Människan kallar även döda kroppsdelar från djur för ”kött”, istället för vad det 
verkligen är; döda kroppsdelar från djur (Stibbe, 2001, s. 150). Konventionella metaforer nämner ofta 
andra djur som underlägsna, exempelvis ”your greedy pig”, ”ugly dog” och ”stupid cow” (Stibbe, 
2001, s. 150). Språkliga idiomer beträffande djur tenderar även att sätta andra djur i en negativ 
kontext, exempelvis ”sick as a dog”,  ”not enough room to swing a cat” och ”talking the hind legs of a 
donkey” (Stibbe, 2001, s. 150). De enda idiomer som sätter andra djur i en positiv kontext är de 
beträffande vilda fåglar och insekter, exempelvis ”being as free as a bird” och ”as fit as a flea”. Stibbe 
beskriver, ”[t]he closer the relation of dominance of a particular species by humans, the more negative 
the stereotypes contained in the idioms of mainstreem discourse” (Stibbe, 2001, s. 150). Ett inlägg 
kring detta är att insekter enligt Stewarts och Coles (2009) kategorisering av djur är osynlig och 
objektifierad, vilket idiomen inte reflekterar. Distanseringen mellan människor och djur som lider är 
även synlig i användningen av substantiv och pronomen. Andra djur transformeras från plural till 
singularis genom att säga ”we saw giraff, elephant and lion” istället för ”we saw giraffes, elephants 
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and lions” (Stibbe, 2001, s. 151). På detta vis tas individualiteten bort från djuret. Pronomen används 
genom att benämna människor som ”us” och andra djur för ”them” (Stibbe, 2001, s. 151). Det är även 
vanligt att andra djur ikläds pronomen ”it” och objektifieras (Stibbe, 2001, s. 151). 

Inom diskursen för djurindustrin framställs förtryck av andra djur som något naturligt. För att 
göra slakteri- och uppfödningsprocessen bakom djurindustrin naturlig åberopas ofta diskursen om 
evolutionär biologi för att jämna ut beteendet med det från vilda rovdjur. Stibbe (2001) beskriver även 
att människan i texterna betraktas som beskyddare av uppfödningsdjuren från deras fiender; vilda djur. 
Detta blir synligt då man använder ord som ”housing” istället för ”cage” när hållandet av andra djur 
inom djurindustrin beskrivs (Stibbe, 2001, s. 153). Externa texter framställer djurindustrin som 
välvillig, men de interna texterna uppmuntrar arbetare att försumma lidande och istället fokusera på 
vinst.  Fokus lyfts bort från djurets individualitet och framställs istället som en tillgång. Vid 
beskrivningen av djur som skadas används exempelvis ordet ”damage” istället för ”injury” och man 
benämner djurets kroppar för ”products” (Stibbe, 2001, s. 155). När händelser beträffande lidelse är 
djuret det berör ofta frånvarande i beskrivningarna. Slutsatsen av ovanstående är att språket i texterna 
producerade av djurindustrin är systematiskt relaterade till underliggande ideologier som bidrar till ett 
bibehållande och en reproduktion av dominans och förtryck av andra djur (Stibbe, 2001).

Utbildning om djurproduktionen
Det finns forskning (Rice, 2013; Rowe, 2011) av filosofiskt slag som förespråkar utbildning kring 
processen bakom djurproduktionen avsedd för livsmedel. Som tidigare nämnt i bakgrunden 
argumenterar Rice (2013) för en inkludering av processen bakom djurproduktionen i läroplanerna. 
Rice tolkar informationen som framställs i Foers (2010) bok ”Eating Animals” utifrån en utbildnings- 
och skolkontext för barn och ungdomar. Hen menar att animalieproduktionens påfrestningar för hälsa, 
miljö och andra djur är aspekter som motiverar varför processen bör inkluderas i en skolkontext. Rice 
nämner även olika typer av okunnighet berörande de som äter djur och varför dessa typer är viktiga att 
ta med i beräkningen. De tre typerna av okunnighet som presenteras är inspirerade av Foers (2010) 
bok och är följande, ”simply ignorance”; personen saknar medvetenhet, information eller kunskap om 
ämnet, ”willful ignorance”; personen vet om sanningen bakom djurproduktionen, men ignorerar den, 
och ”incontinence”; personen vet om sanningen och känner skuld vid konsumtion av andra djur, men 
finner det problematiskt att avstå köttet (Rice, 2013, s. 113).

Foer (2010) frågar sina läsare vad de gjorde när de fick reda på sanningen bakom 
djurproduktionen avsedd för livsmedel. Rice (2013) behandlar och problematiserar denna fråga som 
om den vore ställd inför barn och ungdomar i skolan. Detta görs  i relation till de olika typerna av 
okunnighet. Frågan i en skolkontext leder till ett beaktande av hur bemötandet av de olika typerna ska 
gå till. För ”simply ignorance” resonerar Rice att det är viktigt att utbilda om djurproduktionens 
negativa påföljder i skolan, men att det kan bli problematiskt då skolan därmed utmanar kulturella 
övertygelser i familjerna. Angående ”willful ignorance” är det betydelsefullt att inkludera 
arbetsuppgifter som utvecklar förmågan till sympati för att väcka ett sympatiskt förhållande till andra 
djur som lider. Beträffande ”incontinence” är det viktigt att introducera nya vanor, då intag av mat kan 
jämföras med andra vanor. En introduktion av nya vanor fungerar som ett verktyg för de personer som 
resonerar för andra djur, men finner det problematiskt att avstå köttet. 
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Rowe (2011) har publicerat ett antal olika filosofiska artiklar som belyser vikten av utbildning 
om animalieproduktionen. I en artikel understryker Rowe betydelsen av att visualisera processer 
bakom animalieproduktionen. Med detta menas processer där andra djur blir underkuvade, 
begränsade, lemlästade och dödade för att bli mat. Syftet med artikeln är bland annat att erbjuda 
resonemang för att motstå eventuella sociokulturella förhållanden som bidrar till en avsiktlig 
okunnighet (willful ignorance). Att förstå processen bakom animalieproduktionen är nödvändigt för att 
lyfta medvetenhet kring det lidande som medföljer den moderna, industriella djurproduktionen och 
slakten. Jordbruksföretagen döljer brutaliteten bakom dess vägar och den industriella konsumismen 
ger oss lyxen att inte reflektera över hur vi bidrar till ångest och död av djur. Rowe argumenterar 
därför att vi måste visualisera hur djur blir till kött för att kunna tänka kritiskt. 

Rowe (2011) problematiserar, liksom Rice (2013), ämnets utmanande karaktär av kulturella 
övertygelser i vissa familjer. Rowe (2011) menar att föräldrar kommer vara oense syftet med att 
utbilda om processer bakom djurproduktionen avsedd för livsmedel. Föräldrar kommer förhålla sig 
kritiska inte bara för att brutalitet visualiseras, utan för att visualisering av hur djur blir till kött 
utmanar de värden föräldrarna vill överföra till sina barn. Rowe argumenterar dock att den utbildning 
som han förespråkar levererar djupa reflektioner och kritiskt tänkande inriktat mot den kulturella 
hegemonin av kött. Den kulturella hegonomin är enligt Rowe en form av dominans som motverkar 
självständigt, autonomt tänkande. Hur kan elever utvecklas till självständiga tänkare om de praktiskt 
taget tvingas till ett visst levnadssätt präglat av dominans i samhället och i sina familjer? Denna fråga 
är även av relevans för den svenska läroplanen för grundskolan, där man lägger tyngdvikt vid den 
reflexiva, självständiga och autonoma människan (Skolverket, 2011). 

Lindstam (2011) presenterar ett resultat i sitt examensarbete som överensstämmer med Rowes 
(2011) resonemang kring visualisering av processer bakom djurproduktionen. En intervjuad 
förskolelärare reflekterar just kring visualiseringen av slakt för att barnen skulle få ”känna hur det 
känns” och att man på ett sätt inte ska ”hymla” om det som händer (Lindstam, 2011, ss. 24-25). 
Läraren problematiserar dock tänkbara mardrömmar för barnen och att föräldrarna därmed kan bli 
upprörda. En oro för hur föräldrarna ska reagera på visualiseringen av processerna bakom 
djurproduktionen synliggörs även i Gunnarssons (kommande artikel) studie. Med detta vill jag 
poängtera att Rowes (2011) filosofiska text har en plats i den verksamma skolkontexten. Det finns 
resultat som indikerar en reflektion som sammanlänkar med Rowes resonemang, och att man därmed 
förslagsvis kan hämta styrka från Rowe. 

Synen på andra djur i skolan 
Pedersen (2007) har genomfört en omfattande avhandling angående hur skolor hanterar frågor kring 
djur genom att studera vilka budskap om djur och människa-djurrelationen som uttrycks i skolmiljön. 
Målet med studien är att undersöka vad som faktiskt sker i klassrummet när frågor kring människa-
djurrelationen synliggörs. Studien innefattar intervjuer med studenter och lärare och observationer vid 
fyra svenska gymnasieskolor; två skolor med yrkesutbildning för djurvård och två skolor med 
inriktning samhälle och natur. Det görs även en kritisk diskursanalys av texter och andra artefakter 
som används i skolorna. Avhandlingen utgår från kritisk teori vilket även i avhandlingen omfattar och 
ger utrymme för kritisk pedagogik och analyser utifrån postkolonialism samt ett genusperspektiv. 
Sammanfattningsvis understryker avhandlingen att människa-djurrelationen karaktäriseras av 
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obestämdhet och motsägelser. Liksom Lindstam (2011) - se nedan - synliggör Pedersen (2007) att 
skolorna undervisar om förbättringar gällande djurs förhållanden. Samtidigt är undervisningen 
involverad i en process av sociala och kulturella reproduktioner som normaliserar användningen av 
djurkroppar för mänskliga syften. 

Avhandlingen är som sagt omfattande och täcker många olika områden inom människa-djur 
relationen i skolkontexten. Därför kommer jag nu att främst presentera några delar som är av störst 
relevans för denna studie. Den observerade undervisningen innehåller moment som fokuserar på 
alternativ - ekologisk produktion - till den konventionella djurproduktionen och inte till djurhållningen 
i sin helhet. Pedersen (2007) menar att genom att ifrågasätta vissa praktiker inom djurproduktionen 
snarare än industrin i sin helhet kanaliseras studentens uppmärksamhet i riktning mot att hålla 
djurproduktionen intakt. Ett annat resultat är att vegansk och vegetarisk kost ofta sätts i ett negativt 
sammanhang. Det poängteras att veganer och vegetarianer löper risk för näringsbrist, hälsoproblem 
och andra svårigheter som medföljer en köttfri livsstil. Köttkonsumtion betraktades dock som 
problemfri och innehåller nödvändig näring för människan. I de läromedel som analyseras framställs 
andra djur som skapade för att producera kött. Detta förekommer även i observationer av viss 
undervisning. Ett sista resultat som jag vill presentera är att ätandet av djur, liksom i Stibbe (2001), 
framhålls som biologiskt bestämt. Det presenteras alltså en biologisk förklaringsmodell som innebär 
att människan är menad att äta kött (Pedersen, 2007). 

Lindstam (2011) undersöker i sitt examensarbete från lärarutbildningen i Umeå om och på vilket 
sätt förskolelärare arbetar med djuretik som en värderingsfråga i sin undervisning. Undersökningen 
söker svar på hur förskolelärare tolkar läroplanens skrivning om ”respekt för allt levande”, hur 
värderingsfrågan djuretik behandlas av förskolelärare samt hur lärarna förhåller sig till läroplanens 
krav på saklighet och allsidighet i arbetet kring djuretik. Genom kvalitativa intervjuer har empiri 
inhämtats från sex lärare varav tre är vegetarianer. En poststrukturalistisk teori samt teorin om den 
dolda läroplanen appliceras i analysen av empirin. När det gäller respekt för allt levande inkluderas 
djur i lärarnas beskrivningar men dock inte specifikt. Vad som understryks är istället att respekt för allt 
levande berör naturen i sin helhet. Det uttrycks överlag att djur inte ska skadas, en intervjuperson 
uttrycker dock att den avsedda respekten innebär att inte döda och äta djur. Beträffande hur lärarna 
förhåller sig till värderingsfrågan djuretik indikerar resultatet att djuretiska frågor berörs i viss 
utsträckning men prioriteras inte. Barnen tar ibland initiativ till att diskutera djuretiska frågor, men 
lärarna tar sällan initiativet till att väcka frågor om djuretik med barnen. Angående läroplanens krav på 
allsidighet och saklighet poängteras vikten av öppenhet för olika uppfattningar och att föra fram dessa 
för att uppfylla kraven om saklighet och allsidighet. Två lärare utmärker sig genom att reflektera kring 
normer och hur dessa påverkar skolans verksamhet samt hur egna värderingar inverkar det egna 
agerandet och de exemplifierar dessutom omedvetna budskap om djuretik.  

Lindstam (2011) diskuterar liksom Gunnarsson (kommande artikel) och Rice (2013) att sympati 
för djur, genom att undervisa om att vara snäll mot och inte skada djur som intervjupersonerna i 
Lindstams (2011) undersökning ger uttryck för, inte är tillräckligt. Att exempelvis praktiskt undervisa 
om djur i skogen, menar Lindstam, kan hjälpa barnen att förstå värderingar om att vara snäll mot djur. 
Å andra sidan ifrågasätts inte uppfödning och dödande av djur för mat. Detta är även en konflikt som 
kan urskiljas i Gunnarsson (kommande), vilket jag återkommer till i nästa paragraf. För att koppla till 
animaliekonsumtionen som en social konstruktion belyser även Lindstam sina resultat utifrån detta 
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perspektiv. Exempelvis indikerar resultaten att det finns budskap inom verksamheten som gör det 
berättigat att döda djur. Detta sker automatiskt genom ätande av djur, genom barnböcker och 
förskolelärarnas språkanvändning. Normen synliggörs även då medvetenheten kring vilka budskap 
animaliekonsumtionen genererar inte problematiseras av de intervjupersoner som äter kött, men av de 
som är vegetarianer. Detta understryker sambandet mellan samhälleliga värderingar och de 
värderingar som existerar i skolan, vilket även är en viktig del i min egen studie. 

Gunnarsson (kommande artikel) undersöker människa-djurrelationen i den pedagogik som två 
svenska grundskolor vilar på. Den ena skolan arbetar med ett pedagogiskt material som kallas 
Respekt, Empati, djur, Etik (REDE) och den andra skolan är en Steinerskola. Det är pedagogiken 
vilken Steinerskolan vilar på som undersöks. Det understryks att det är ovanligt att svenska skolor 
arbetar med människa-djurrelationer i undervisningen, och att dessa skolor därför är unika i sitt slag. 
Studien tar ansats från en kritisk djurpedagogik (critical animal pedagogy) och innefattar både 
observationer och intervjuer. Det huvudsakliga resultatet indikerar att skolorna och det pedagogiska 
materialet inte utmanar människocentrerade tolkningar av världen. Exempel på detta är att läroplanen 
inte ifrågasätter  människa-djurrelationen och undervisningen berör inte heller kritik mot brukandet av 
andra djur. Ett annat exempel är att lärarna undervisar om vänlighet mot djuren, men samtidigt 
legitimeras förbrukningen av dem. Undervisningen riktar kritik mot hanteringen av djur i främmande 
länder vilket bidrar till en tolkning om att djurmisshandel endast är problematiskt utanför Sverige 
snarare än en integrerad del i Sveriges verklighet. Gunnarsson poängterar även att skolorna genererar 
värderingar som inte är en del av läroplanen, vilket handlar om behovet att skydda barn från den 
obekväma sanningen om hur djur behandlas, att processen från djur till mat framställs som naturlig 
samt fokuset på exotiska djur. 

Andra resultat från Gunnarssons (kommande) artikel som jag vill lyfta fram är att REDE-skolan 
är utformad för att hjälpa barn i en konflikt angående människa-djur relationen. Konflikten handlar om 
de värden om djur som vuxna ger till barn, så som uppmuntran till empati för djuren, och att det 
samtidigt är legitimt att döda och äta djur. Dilemmat synliggörs men REDE problematiserar inte 
dödandet av djur för mat. Ett annat resultat är att en lärare som identifierade sig själv som vegetarian 
ger uttryck för att inte vilja diskutera detta med barnen, då hon p.g.a. etiska grunder inte vill påverka 
barnens val. Viss aktivitet i klassrummet gör även anspråk på att det finns skillnader mellan 
människan och andra djur, samt att djur har frihet till specifika saker medan människan har rätt till 
specifika saker. Det diskuteras exempelvis inte att djur har rätt till liv. 

Teoretiskt perspektiv

Kritisk teori 
Kincheloe och McLaren (2008) poängterar svårigheten i att definiera kritisk teori eftersom det för det 
första finns ett antal olika kritiska teorier, för det andra är den kritiska traditionen i ständig förändring 
och för det tredje försöker man undvika att vara för specifik eftersom det finns plats för motsättningar 
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bland kritiska teoretiker. Författarna har ändå försökt forma pedagogiska beskrivningar av den kritiska 
teorin. I min studie har jag valt att använda mig av följande beskrivningar. 

Den kritiska teorin betraktar tänkandet som medlat av socialt eller kulturellt konstruerade 
maktrelationer, vilket även betyder att vissa grupper i samhället är privilegierade andra (Kincheloe och 
McLaren, 2008). Detta är särskilt relevant för min studie då animaliska livsmedel kommer från en 
underordnad, förtryckt grupp i samhället och som brukas av en privilegierad grupp. Jag söker utskilja 
socialt eller kulturellt konstruerade maktrelationer genom att undersöka hur intervjupersonerna 
betraktar animaliska livsmedel i anknytning till sin undervisning.

 En annan punkt som beskrivs av Kincheloe och McLaren (2008) är att fakta aldrig kan isoleras 
från andra värden. För denna studie betyder detta att det analyserade intervju- och textmaterialet måste 
sättas i relation till vilka andra värden som existerar i samhället.

 Den tredje punkten som är av relevans för min studie är betydelsen av språket i bildandet av 
subjektivitet, d.v.s medvetenhet eller omedvetenhet (Kincheloe och McLaren, 2008). Det har mer eller 
mindre varit omöjligt att utesluta språkanvändningen i intervju- och textmaterialen. 
Språkanvändningen har exempelvis fungerat som en ingång till att kunna urskilja och försöka förstå 
intervjupersonernas uttryckta medvetenhet och/eller omedvetenhet kring animaliska livsmedel. Det är 
genom detta som konflikter och objektifiering av andra djur har synliggjorts i både läromedlen och 
intervjupersonernas uttalanden.

 Slutligen betyder ordet ”kritisk” för denna studie ett försök att konfrontera orättvisor i ett 
specifikt samhälle eller i det offentliga samhället, vilket även sammanfattar betydelsen och 
användningsområdet av den kritiska teorin för min studie (Kincheloe och McLaren, 2008). 

Frankfurtskolan och synen på andra djur

Den kritiska teorin omfattar, som tidigare nämnt, en variation av metodiska och tematiska synsätt så 
som feministisk teori, marxism, queerteori och kritisk rasteori. Termen användes dock först och främst 
i relation till verk av marxistiska sociologer inom institutionen för sociologiska studier (Institut für 
sozialforschung) i Frankfurt i Tyskland. Dessa verk är kända inom Frankfurtskolan. Syftet med 
institutet var att undersöka vilken roll sociala institutioner och ideologier har angående 
vidmakthållande av auktoritet och social hierarki (Sanbonmatsu, 2011). Adorno (1903) och 
Horkheimer (1885) är exempel på tidigare teoretiker inom Frankfurtskolan som bland annat har 
författat det filosofiska verket Dialectic of Enlightenment (först publicerat år 1944). Verket 
problematiserar den tidens barbarism i det västerländska samhället, d.v.s. en utveckling ifrån det sanna 
mänskliga tillståndet till ett barbariskt förhållningssätt. Moderniteten hade resulterat i ett förlöjligande 
av mänskligheten och ett administrerat samhälle. Detta var långt ifrån, vad författarna menar, 
upplysningstidens löften och hoppfullhet (Adorno & Horkheimer, 1997). I verket kritiseras ett antal 
olika västerländska samhälleliga teman, däribland den tidens förhållande till och exploatering av djur:

The idea of man in European history is expressed in the way which he is distinguished from 
the animal. Animal irrationality is adduced as proof of human dignity.  This contrast has 
been reiterated with such persistence and unanimity by all the predecessors of bourgeois 
thought  –  by the  ancient  Jews,  Stoics,  Fathers  of  the  church,  and  then  throughout  the 
Middle Ages down to modern times – that few ideas have taken such a hold on western 
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anthropology.  The antithesis is still accepted today. The behaviorist only appear to have 
forgotten  it.  The  fact  that  they  apply  to  humans  the  same  formulas  and  findings  that,  
without  restraint,  the  force  from  defenseless  animals  in  their  nauseating  physiological 
laboratories stresses the contrast quite adroitly (Adorno & Horkheimer, 1997, s. 245).

Vad som poängteras i citatet ovan är att människan genom den europeiska historien har gett 
uttryck för att särskilja sig andra djur. Djurens irrationalitet åberopas som bevis för mänsklig 
värdighet, och denna tanke har envist upprepats. Samtidigt beskrivs de experiment som utförs på 
djuren som baserade på likheter mellan andra djur och människan. 

Vad som även reflekterar uttrycket för särskiljande mellan människan och andra djur är 
beskrivningen av ett återkommande tema inom den nationella folktron. Temat berörde förvandlingen 
av män till djur, vilket betraktades som fördömt: 

To be condemned to inhabit  an animal body was to be damned.  […]. Believers  in the 
transmigration of souls in the earliest cultures also regarded reincarnation in animal form as 
a dire punishment. The mute savagery in an animal´s features reflects the same dread men 
felt about such transformation  (Adorna & Horkheimer, 1997, s. 247).  

Genom ovanstående citat vill jag först poängtera att djur sedan Adornos och Horkheimers tid  
har  betraktas  som underprivilegierade  människan.  Detta  understryker  synen  på  exploateringen  av 
andra djur som kulturellt och socialt konstruerat. För det andra vill jag framföra att maktrelationen 
mellan andra djur och människan tidigare har lyfts fram och kritiserats inom den kritiska traditionen. 

Kritisk djurteori 

Kritiska djurstudier är ett relativt nytt begrepp inom den kritiska traditionen. Dess institutionella rötter 
kan spåras tillbaka till år  2001 då ”center of animal liberation affairs” startades. Senare vid år 2007 
utvecklades centret till institutet för kritiska djurstudier (Institue for critical animal studies) (Taylor & 
Twine, 2014, s. 1). Jag vill dock tydliggöra att kritiska djurstudier existerade långt innan studier inom 
området fick en benämning (se ovan).  Kritiska djurstudier - vilket jag har valt att kalla för en kritisk 
djurteori - har ett direkt fokus på förhållanden till och behandlingen av andra djur (Taylor & Twine, 
2014). Kritisk djurteori har ett normativt förhållningssätt mot exploateringen av andra djur, vilket 
bland annat innebär en problematisering av den antropocentriska synen på människa-djurrelationen. 
För min studie innebär både animaliekonsumtionen och animalieproduktionen en exploatering av 
andra djur. Den kritiska djurteorin problematiserar även den samhällssyn som anger andra djur som 
instrumentella, exempelvis inom forskningsområden som djurproduktion och biomedicin. Genom en 
ansats från ett kritiskt djurperspektiv kan andra djurs ställning i samhället problematiseras; ”[...] 
animal lives are – for better or worse (usually worse) – affected by humans and as such there is a 
pressing need to examine how and why” (Taylor & Twine, 2014, s. 3).

För att exemplifiera en specifik aspekt av den kritiska djurteorin presenterar jag här ett utdrag ur 
Sanbonmatsu (2011) som urskiljer och problematiserar animalieproduktionens normaliserade våld;

At what point do we begin to suspect that something serious is wrong with our world— that 
something fundamental may be at stake— when we learn that workers at a pig farm kill 
sick or injured baby pigs by swinging them by their tails and smashing their heads against 
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the concrete? [...] Such ruthless and extreme acts of violence against other animals are in 
fact the norm in every society in the world” (Sanbonmatsu , 2011, s. 2). 

Begreppet ”kritisk” används idag för olika syften inom den kritiska djurteorin. Mot bakgrund av 
McCances (2013) tolkning innebär begreppet bland annat ett synliggörande av baksidorna med dagens 
massvanvård av andra djur. Konsekvenserna innefattar exempelvis förorenat vatten, förorenad luft och 
jord, global uppvärmning och antibiotikaresistenta sjukdomar. Bortsett från problematisering av den 
normativa antropocentriska synen på människa-djurrelationen är baksidorna av djurproduktionen även 
central för min studie. Jag avser inte att synliggöra djurproduktionens baksidor, jag avser att 
synliggöra hur dessa kommer till uttryck i intervjupersonernas uttalanden.

Den kritiska djurteorin är ett verktyg i mina analyser på så vis att jag kan problematisera ett 
normativt förhållningssätt mot exploateringen av andra djur. 

Teoretiska begrepp
I analysen av intervju- och textmaterialet i denna studie kommer jag applicera begrepp hämtade från 
den kritiska teorin och den kritiska djurteorin. Genom begreppet maktförhållanden söker jag 
analysera om och i sådant fall på vilket sätt andra djur är underprivilegierade människan. Den 
antropocentriska synen på människa-djurrelationen problematiseras genom begreppet 
maktförhållanden. Jag problematiserar exploatering av djur som en norm, och här inkluderar jag även 
konsumtionen av animaliska livsmedel som en norm. Jag problematiserar också på vilket sätt 
materialet upprätthåller eller utmanar normer kring animaliekonsumtionen och produktionen. 
Exploateringen och konsumtionen av andra djur samt maktrelationen mellan människan och andra djur 
betraktas som socialt konstruerat. Sociala konstruktioner som objektifierar andra djur och 
identifierar animaliska livsmedel som prioriterade är exempel på sociala konstruktioner i 
sammanhanget. Dessa konstruktioner normaliserar exploateringen av andra djur för människans syfte. 
I analysen av intervju- och textmaterialet problematiseras vilka sociala konstruktioner som formar, 
reproducerar och upprätthåller animaliekonsumtionen och produktionen som en norm. Jag kommer 
även att nämna en exkludering och inkludering av olika livsmedel för att synliggöra ett normativ 
förhållningssätt. De sistnämnda begreppen används även i relation till sociala grupper i samhället; 
andra djur och människan. Begreppet förtryck understryker andra djur som en dominerad grupp i 
samhället och används i de sammanhang då materialet indikerar ett dominerat förhållningssätt mot 
andra djur.  

12



Metod 

Val av metod

Den kvalitativa intervjun

Inledningsvis kan en kvalitativ metod för denna undersökning inhämta den data jag söker. Kvalitativa 
metoder är centrala metoder inom samhällsvetenskapen. Om man som forskare vill ha insikt i något 
specifikt eller grundläggande i en viss miljö utan att fokusera på hur vanligt förekommande något är 
eller hur ofta det upprepas, är de kvalitativa metoderna att föredra (Repstad, 2007). 

Denna studie belyser lärarnas erfarenheter och resonemang kring sin egen undervisning, därför 
anser jag att en kvalitativ halvstrukturerad forskningsintervju är lämplig. Den kvalitativa 
forskningsintervju ”söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur 
deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 17). En intervju är ett strukturerat samtal baserad på ett syfte. Närmare 
definieras den halvstrukturerade forskningsintervjun som ”målet att erhålla beskrivningar av 
intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 19). Den halvstrukturerade intervjun omfattar olika teman och förslag på frågor. 
Samtidigt finns det möjlighet att förändra frågornas form och ordningsföljd om det behövs för att följa 
upp intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 140).

Den kvalitativa intervjun är utformad för att fånga intervjupersonens livsvärld, den söker tolka 
mening av intervjupersonens levda värld och söker kvalitativ kunskap. Metoden strävar efter att 
insamla nyanserade beskrivningar och fokuserar på specifika händelser, d.v.s. inte allmänna åsikter 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa intervjun ges intervjupersonen rum att svara på frågor 
utifrån sig själv, utifrån stereotyper eller konventionellt sätt. I sin mångtydighet kan motsägelser i 
intervjupersonens svar belysas. Dessa insikter blir svårare att komma åt genom exempelvis en 
kvantitativ undersökningsenkät (Repstad, 2007; jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren är 
öppen för oväntade fenomen och formar därför inte helt färdiga kategorier och tolkningsscheman 
innan intervjuerna. Intervjuns struktur är uppbyggd med specifika teman, men är inte fast vid en viss 
struktur eller specifika frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjun kan generera nya insikter, vilket 
betyder att intervjupersonen under själva intervjun kan ändra sina beskrivningar och uppfattningar om 
berörda teman. Vidare kan en intervju som är väl genomförd vara en givande upplevelse för 
intervjupersonen, vilket kan generera nya insikter om hens livsvärld. Intervjuarens känslighet för 
ämnet som berörs under intervjun är avgörande för vilka uttalanden som mottages. Det är det 
mellanmänskliga samspelet i intervjun som producerar den information som erhålls (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

En kvalitativ intervju är på många sätt fördelaktig för undersökningar som denna men det finns 
dock vissa risker och kritiska punkter med en kvalitativ intervju. Informationen från 
intervjupersonerna kan skilja drastiskt beroende på hur pass tydligt syftet med och frågeställningarna i 
studien är. Det är viktigt att konkretisera vad hen vill veta och hur informationen sedan ska användas. I 
annat fall finns risken att viktiga frågor inte ställs under intervjutillfället och viss information blir 
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därför utebliven (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Innan intervjutillfällena för denna studie 
bokades och planerades formulerade jag en preliminär syftesbeskrivning samt frågeställningar för att 
konkretisera vilken information jag söker av intervjupersonerna. Jag inhämtade dessutom kunskap 
beträffande mitt ämne från litteratur och forskning innan intervjuerna. En annan kritisk punkt med 
kvalitativa intervjuer är intervjufrågornas struktur. Frågor som är oklara, innefattar ett akademiskt 
språk, har flera syften och är ledande riskerar kvalitén på intervjupersonens svar (Hultén, Hultman & 
Eriksson, 2007). Jag har tagit hänsyn till dessa aspekter vid utformandet av intervjufrågorna. Ett tredje 
exempel på kritiska aspekter av intervjun som metod är att samspelet mellan intervjuaren och 
intervjupersonen påverkar intervjuns kvalité på olika sätt. Jag har i huvudsak reflekterat över, och 
genomfört mina intervjuer utefter visionen om att motverka den maktasymmetri som förekommer i 
intervjuer. Jag kan inte påverka det faktum att det alltid existerar någon form av maktasymmetri 
mellan intervjuaren och intervjuperson. Jag har dock tagit ansvar för att så gott som möjligt minimera 
avståndet och negativa effekter av samspelet (se vidare under Genomförande och Forskningsetiska 
överväganden). Denna maktasymmetri innebär att det är forskaren som bestämmer ämnet för 
intervjun, inleder och definierar samtalet, avgör vilka frågor som ska ställas och avslutar även 
samtalet. Intervjutillfället är en tillgång för forskaren, den kan vara manipulativ och forskaren har i 
slutändan tolkningsföreträde av intervjupersonens beskrivningar. Intervjun är med andra ord inte en 
dominansfri zon (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Läromedelsanalys

Inledningsvis vill jag poängtera att den analys som görs av läromedlen först var avsedd som ett 
komplement till intervjuerna. Läromedelsanalysen utvecklades dock till en större separat del då 
läromedlen innehöll många problematiska aspekter.  Jag kommer att applicera en kritisk diskursanalys 
eftersom denna har en nära koppling till den kritiska teorin och Frankfurtskolan (Bergström & Boréus, 
2005).

Generellt beskrivet riktar traditioner inom diskursanalysen fokus mot språkets betydelse i 
skapandet, bevarandet och förstörande av olika sociala band och argumenterar att människans värld är 
socialt och språkligt konstruerad (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta betyder att språket inte betraktas 
som ett neutralt instrument för kommunikation. En diskussion om exempelvis förtryck av sociala 
grupper vore meningslös om tillgång till begreppet saknas. Med andra ord beskrivs sociala handlingar 
med hjälp av språket. Språket används i sociala kontexter och formas därefter, men språket har även 
en formande effekt eftersom sociala fenomen som identitet och trosuppfattning i hög grad konstrueras 
av språket. Diskursanalys anlägger ofta ett maktperspektiv. Det kan innebära ett fokus på makt i 
sociala relationer, på olika konkurrerande diskurser och hur en part konkurrerar ut en annan 
(Bergström & Boréus, 2005).

Den kritiska diskursanalysen är specifikt lämpad för en detaljerad analys av det som sägs eller 
skrivs samtidigt som språket sätts i ett socialt sammanhang, d.v.s. en social praktik. Traditionen 
använder sig av lingvistiska redskap och för min studie innebär detta ett applicerande av lexikal 
semantik och syntax, med inspiration från Stibbe (2001). Särskilt användbar är den kritiska 
diskursanalysen för min studie vid urskiljande av maktutövning och maktstrukturer (Bergström & 
Boréus, 2005). Detta synliggör förtryck av sociala grupper samt en inkludering och exkludering av 
diskurser berörande animaliekonsumtion kontra vegetabiliska livsmedel. 
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I läromedelsanalysen kommer jag vid ett tillfälle att applicera ett kvantitativ inslag för att mäta 
förekomsten av animaliska och vegetabiliska livsmedel. 

Urval och avgränsningar
Eftersom min studie fokuserar på temat kost var det först och främst nödvändigt att urskilja de 
skolämnen som berör det specifika temat. De ämnen jag kunde urskilja, efter en överblick av Lgr11, 
som på ett eller annat vis arbetar med kost var Idrott och hälsa, Biologi och Hem- och 
konsumentkunskap. Genom att intervjua olika typer av ämneslärare strävar jag efter att inhämta en 
bred och generell bild av området (Repstad, 2007). 

Angående urvalet av intervjupersoner i studien planerade jag att först kontakta lärare som hade 
delat med sig av läromedel i internetforumet ”lektion.se”. Förhoppningen var att fånga in lärare som 
redan var intresserade av att delge och ta del av information och läromedel. Jag insåg dock att det 
skulle vara tidskrävande och svårt att få tag på just de lärare jag sökte för min studie eftersom lärare 
från hela Sverige delger sina undervisningsmaterial genom detta internetforum. Dessutom var  många 
av de uppladdade undervisningsmaterialen flera år gamla och det fanns därmed inga garantier för att 
personerna fortfarande var verksamma inom skolan. Istället för att söka intervjupersoner genom 
internetforumet genomförde jag en godtycklig sökning av 18 olika kommunala grundskolor och 1 
kommunal gymnasieskola. Att hålla undersökningen vid en grundskola var min första avsikt. När jag 
inte fick svar från lärarna började jag även söka lärare från gymnasieskolor men kort därefter visade 
grundskolelärare intresse för deltagande i studien. Sammanlagt kontaktades 83 lärare per mejl som 
fick förfrågan att delta i en intervju, varav 8 grundskolelärare visade intresse för deltagande och 5 
grundskolelärare blev tillslut inbokade för en intervju. 

De lärare som deltog i studien delade med sig av undervisningsmaterial berörande kosten som 
lärarna har använt sig av eller använder sig av. Det är detta material som jag har valt att analysera med 
ansats från en kritisk diskursanalys. Eftersom materialet har använts eller används av lärarna får jag en 
koppling till deras praktiska och autentiska verksamhet.

När det gäller urvalet av citat och utsagor från intervjuerna har jag valt att använda den 
information som svarar på mina forskningsfrågor. Det har också varit relevant att urskilja mönster i 
intervjupersonernas berättelser. Principen att fokusera på den information som reflekterar mitt syfte 
och svarar på mina forskningsfrågor har även varit tillämplig för urvalet av information i den 
textanalys som har genomförts av läromedlen. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial

De intervjuade lärarna, sammanlagt fem stycken, arbetar på grundskolor i Stockholmsområdet. Två 
lärare undervisar i idrott och hälsa. En av dem har sju års erfarenhet av undervisning från gymnasiet 
som har berört kost. Hen arbetar för tillfället i grundskolan där kost än så länge inte har introducerats 
för eleverna. Information från denna intervju berör alltså intervjupersonens erfarenheter från 
undervisning för gymnasieelever. Den andra idrottsläraren har undervisat idrott och hälsa i två år för 
elever i grundskolan. Läraren som undervisar i Biologi besitter 11 års erfarenhet av undervisning i 
ämnet biologi. Två lärare undervisar i hem-och konsumentkunskap. Den första har undervisat i hem-
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och konsumentkunskap i ca 4 år, men även från och till under lärarutbildningen och den andra har 
undervisat 1 år för grundskoleelever. 

Varje lärare som intervjuades ombads att dela med sig något av sitt undervisningsmaterial innan 
intervjun tog plats. Några intervjufrågor formades efter dessa läromedel. En textanalys av 
undervisningsmaterialen har sedan genomförts. Av forskningsetiska principer kan jag inte tillkännage 
varje delgett undervisningsmaterial. Två material är egengjorda powerpoints varav den ena är 
publicerad genom ett internetverktyg. Delger jag information från dessa material riskerar lärarens 
identitet att avslöjas. Jag har tagit beslutet att analysera de material som inte innebär några risker för 
intervjupersonerna. De analyserade undervisningsmaterialen följer nedan:

• Johansson, B. & Sköld, G. (2000). Idrott och hälsa. Trelleborg: Liber. (ss. 7- 16).

• Magnusson, K & Sener, K. (beställd 2014). Nya uppladdningen. Axa. Beställd från, 
http://www.axa.se/Axa-Sports-Club/Uppladdningen/

• Stockholms läns landsting. Samhällsmedicin. Centrum för tillämpad näringslära. 
Hälsomålet (2000). Hemkunskap à la Hälsomålet. Stockholm: Hälsomålet. (ss. 71-76).

Utdraget ur läroboken Idrott och hälsa (Johansson & sköld, 2000) ingår i kapitlet Hälsa under 
rubriken Mat, och är avsedd för gymnasieelever. I detta utdrag berörs information angående måltider 
under dagen, tallriksmodellen, träning, energi, kolhydrater, näringsämnen, kosttillskott, vegetariskt 
mat, blodsockerkurvan och vätskebalans. Läromedlet består större delen av text, men innehåller även 
lite färger och bilder på tallriksmodellen och blodsockerkurvan.

Nya uppladdningen är en broschyr skapad av Axa (beställd 2014) som vänder sig både till 
elitidrottare och motionärer som vill ”ladda inför dagen, träningen eller för ett långt liv med hälsan i 
fokus”. Huvudsyftet med broschyren är att ge långsiktiga och praktiska kostråd som ”faktiskt fungerar 
i vardagen”. Broschyren är inte ämnad för att ge individuella kostråd och är inte inriktad mot ett 
specifikt område, exempelvis diabetes eller viktminskning. Istället handlar broschyren om att 
introducera sådant som passar för de flesta av oss, ”nämligen en sund och bra mat!”. Broschyren 
innehåller bland annat råd kring frukost, mättande protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler, 
viktiga fetter, matplanering, märkning av mat, viktbalans och mat för de som tränar. Designen är 
färgglad med många bilder på maträtter, livsmedel, näringstabeller, människor som utför fysiska 
aktiviteter eller äter mat och en bild på några gräsbetande kor.  

Hemkunskap à la hälsomålet är ett pedagogiskt material skrivet av Centrum för tillämpad 
näringslära (2000). Materialet som jag ämnar analysera är ett utdrag ur undervisningspärmen, sidorna 
71-76. Utdraget beskriver tallriksmodellen tre olika delar; sektor 1) potatis/ pasta/ris/bröd. Sektor 2) 
grönsaker och rotfrukter. Frukt. Sektor 3) kött/fisk/ägg  eller vegetariskt alternativ såsom linser och 
torkade bönor. Materialet nämner hur man kan anpassa modellen efter fysisk träning, fördelar med 
tallriksmodellen och sen beskrivs de tre olika sektorerna mer ingående. I slutet görs en förklaring om 
hur man kan äta om man är vegetarian och allra sist ger materialet kostråd till den som är tonårstjej 
och är i behov av järn. Materialet är strukturerat som en artikel med två textspalter på varje sida 
inkluderat tecknade bilder på kostcirkeln, människor och livsmedel.
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Insamlingsteknik
Innan insamling av data tog plats i form av intervjuer, gjorde jag en tematisering av intervjustudien . 
Detta innebär en formulering av syftet med studien, en inhämtning av kunskaper kring det område som 
ska undersökas och förvärva olika typer av intervju- och analysmetoder. Det avgörs även vilka som är 
lämpligast för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Insamling av data har skett genom de kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuerna. Materialen för läromedelsanalysen har inhämtats från 
intervjupersonerna. 

Jag planerade min intervju utifrån en ”tratteknik”, vilket betyder att frågorna konstruerades som 
indirekta och där syftet var tänkt att presenteras i slutet av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
146). Detta för att jag sökte spontana åsikter och berättelser från intervjupersonerna. I början av 
intervjun ställdes mer generella frågor om kosten i lärarnas undervisning för att senare beröra frågor 
kring animaliska livsmedel. Det specifika syftet med studien presenterades inte i början, utan jag 
formulerade istället en generell beskrivning vilket var att undersöka hur lärare arbetar med kost i sin 
undervisning. Den kritiska aspekten av trattekniken är att den utmanar den etiska riktlinjen angående 
informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009). Mer om detta beskrivs under forskningsetiska 
överväganden. Jag insåg dock vid slutet av intervjuprocessen att jag i slutet av mina intervjuer hade 
missat att informera om det specifika syftet. I den sista intervjun fick jag tillfälle att korrigera den 
bristen. Konsekvenserna av detta diskuteras under forskningsetiska överväganden. 

Intervjufrågorna kategoriserades utifrån forskningsfrågan beträffande hur lärarna motiverar sin 
undervisning i relation till konsumtionen av animaliska (och vegetabiliska) livsmedel. Sedan sattes 
frågorna in under fyra olika teman; hälsa, miljö, djuretik och forskning/mediala debatter. Det senare 
temat var tidigare formulerad som en forskningsfråga och därav formades intervjumallen. Jag insåg 
dock att forskningsfrågan inte svarade på mitt syfte och att intervjuerna inte bidrog till relevanta 
samtal kring ämnet.  Med denna motivering raderade jag forskningsfrågan. Vid utformning av 
intervjufrågorna har jag även tagit hänsyn till olika typer av intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 
2009).

Genomförande
I starten av undersökningsprocessen kontaktades ett antal skolor per mejl i stockholmsområdet. I detta 
mejl förklarades varför lärarna hade blivit kontaktade och det gavs en generell beskrivning av studien. 
Jag frågade även om det var möjligt för dom att informera om läromedel. Många av skolornas 
hemsidor hade kontaktinformation till de olika ämneslärarna. Därmed var det enkelt att kontakta just 
de lärare jag sökte för studien. För de skolor där detaljerad kontaktinformation inte gick att finna via 
hemsidan kontaktade jag ledningen på skolan. Det är värt att tillägga att jag inte fick någon respons 
från de rektorer jag kontaktade. Antalet intresseanmälningar var väldigt få under hela 
undersökningsprocessen. Under hela arbetes gång var jag tvungen att kontakta nya skolor och lärare 
då få lärare var intresserade av att delta i en intervju. 

När lärarna återkom med en intresseanmälan skickade jag ett dokument innehållande mer 
information om studien och en beskrivning av vad de forskningsetiska principerna innebar för denna 
situation. Vi bokade även in datum och tid för en intervju. 
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Platsen för intervjun var på den skola som läraren arbetade på. Eftersom jag oftast inte var 
bekant med skolan fick läraren avgöra en plats att hålla intervjun på, med förutsättning att vi kunde 
prata ostört för att inte störa intervjupersonens tankar. Jag kan dock meddela att i alla fall fanns det 
någon form av störande moment, även i de fall då läraren hade bokat ett rum för just detta tillfälle. I 
fyra av fem intervjuer var det en person som kom in i rummet och skulle hämta något eller behövde få 
kontakt med den lärare jag intervjuade. I alla fall läckte det in ljud från lekande barn utanför rummet 
där intervjun hölls. Under ett tillfälle avbröts intervjun i några sekunder för att kunna lyssna på 
aktiviteterna utanför. Det var endast en intervju som klarade sig utan störande moment. Alla dessa 
moment är såklart störande för intervjupersonen och för hela situationen, men å andra sidan är skolan 
en levande miljö där saker händer precis hela tiden och där alla är i ständigt behov av lokalerna. Det 
har dock varit viktigt att ta med detta i beräkningen vid analysen av intervjuerna, och reflektera över 
huruvida momenten påverkade intervjupersonernas svar. 

Efter att varje intervju hade transkriberats kunde jag även urskilja förbättringsområden, med 
stöd från Kvale och Brinkmann (2009) som jag kunde ta med mig till nästa intervju. Exempel på 
förbättringsområden var intervjuns inledning, användningen av uppföljningsfrågor samt 
sammanfattningar och intervjuns avslutning. Det har uppkommit en del brister i mitt sätt att föra en 
intervju. Jag har exempelvis inte varit tillräckligt kritisk och intervjuns avslutning har oftast varit 
osäker. Ett återkommande dilemma har varit känsligheten i djuretiska frågor och att vara kritisk. Ofta 
har jag vara tillåtande då jag uppfattat en viss obekvämlighet hos intervjupersonen. Detta har varit en 
ständig avvägning för mig, då ämnet animaliska livsmedel kan vara stötande om det behandlas på fel 
sätt. Detta tillvägagångssätt har givetvis gett konsekvenser för min undersökning. Hade jag prioriterat 
ett mer kritiskt tillvägagångssätt hade jag kanske fått ett rikare underlag. Å andra sidan kan även den 
kritiska inställningen resultera i att intervjupersonerna känner sig obekväma och blir mindre positivt 
inställda till ett dela erfarenheter. Än behärskar jag inte den kvalitativa intervjutekniken till fullo, men 
jag kan dock poängtera att jag ständigt har strävat efter en förbättring i rollen som intervjuare. Det har 
handlat om att göra intervjupersonen bekväm samt att som intervjuare kunna förbättra innehållet av de 
olika delarna i intervjun. 

Fyra av fem intervjuer hölls under cirka 40-50 minuter varav den femte i 30 minuter. En mp3- 
spelare användes - med tillstånd från intervjupersonen - för inspelning av samtliga intervjuer. 

Databearbetning och analysmetod
I transkriberingen av intervjuerna har jag ställts inför ett antal olika frågor beträffande hur pass 
noggrant jag ska reflektera intervjupersonernas muntliga berättelser i skrift. Jag har gjort 
ställningstaganden angående hur pass ordagrant intervjupersonernas berättelser ska återges, eller om 
jag istället ska ge intervjun en mer formell karaktär. Det har även varit betydelsefullt att avgöra hur 
viktigt det är att få med alla pauser, betoningar och emotionella uttryck. Jag drog sedan slutsatser 
utifrån vad min avsikt med utskriften är, exempelvis om jag avser att göra en detaljerad språklig 
analys eller om intervjupersonens resonemang ska återges i en läsbar offentlig berättelse (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Mina analysmetoder, beskrivna nedan, kräver en relativt noggrann transkribering. 
Det har dock inte varit nödvändigt att göra en detaljerad transkribering av alla beskrivningar i 
intervjuerna, En detaljerad transkribering har istället gjorts för de svar som har varit av relevans för 
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mitt syfte och mina forskningsfrågor. Uttalanden som inte har varit av relevans för studien har 
sammanfattats (Repstad, 2007). 

För en analys av innehållet i intervjuerna har jag använt mig av två olika analysmetoder. För att 
först skapa en struktur och kunna urskilja teman i intervjupersonernas berättelser har jag anlagt en 
meningskoncentrering. Jag har tagit fasta på metodens strukturella och kategoriserade egenskaper för 
att kunna inta ett helhetsperspektiv och modifierat de delar som inte är nödvändiga för min analys. 
Genom meningskoncentreringen kan jag urskilja centrala teman i intervjupersonernas berättelser och 
sedan dra samman berättelserna i kortare formuleringar. Detta ger mig ett helhetsperspektiv (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Den kategorisering av intervjuerna som meningskoncentreringen möjliggör fungerar sedan som 
underlag för den djupare analysen som jag har valt att genomföra med hjälp av meningstolkning. 
Analysmetoden anlägger kritiska tolkningar av innehållet i intervjun, vilket korresponderar med mitt 
teoretiska perspektiv. Genom meningstolkning blir det möjligt att ”utveckla strukturer och relationer 
som inte framträder omedelbart i en text” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 223). Tolkningen som görs av 
texten - den transkriberade intervjun - rekonstruerar intervjupersonernas uttalanden inom en bredare 
referensram. Tolkningarna fungerar som en expansion av det som sägs i intervjun. I analysen av 
intervjuerna med hjälp av meningstolkning har jag utgått från tre perspektiv för att tolka innehållet. 
Dessa är självförståelse, sunda förnuftets kritiska förståelse och teoretisk förståelse (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Med självförståelse innebär en begränsning till intervjupersonernas självförståelse ”i form av en 
omformulerad koncentrering av meningen i de intervjuades uttalanden ur deras egen synvinkel som 
den uppfattas av forskaren” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 230). Fokus ligger vid vad intervjupersonen 
själv har för upplevelser av ämnet och vad hen menar med det. Detta presenteras i resultat och 
analysavsnittet.  Med det sunda förnuftets kritiska förståelse fokuserar man istället på en vidare 
förståelse än intervjupersonens egen förståelse. Det innebär även att vara kritisk mot det som sägs och 
innehållet av yttranden. Här har jag valt att tillämpa den kritiska teorin. Det tredje perspektivet berör 
en teoretisk förståelse då jag applicerar en teoretisk ram för tolkningen av intervjuerna. För min studie 
innebär detta en tillämpning av tidigare forskning, för att diskutera analysmaterialet i en större kontext.

Forskningsetiska överväganden 
Vid utformandet av en intervjustudie följer också ett ansvar beträffande intervjupersonernas integritet 
och en medvetenhet kring forskarrollen och eventuella forskningseffekter. Som ansvarig forskare för 
denna studie har jag också ansvaret för att forskningen bedrivs i enlighet med individskyddskravet. 
Intervjupersonerna i studien har ett ”berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). De som deltar i studien får heller inte utsättas för 
någon form av psykisk eller fysisk skada, kränkningar eller förödmjukelse. Det krävs även en ständig 
avvägning mellan forskningskravet - kravet på att forskning bedrivs och att den bär hög kvalitet samt 
berör relevanta frågor - och individskyddskravet. Det är betydelsefullt att reflektera över det 
förväntade forskningstillskottet i relation till vilka möjliga negativa effekter forskningen kan innebära 
för deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav vilka har fungerat som vägledande vid 
planeringen av undersökningen och för mitt ansvarstagande i den bedrivna forskningen. De fyra 
huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
vilka jag nu kommer att beskriva och knyta an till min studie. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om studiens syfte. 
Undersökningspersonerna ska informeras om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Det är även ett krav att undersökningspersonerna ska upplysas om det frivilliga 
deltagandet och att medverkan i undersökningen när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). 
Efter att intervjupersonerna i min studie hade visat intresse för ett deltagande i undersökningen 
skickade jag ett dokument per mejl med samlad förhandsinformation kring studiens syfte och 
individskyddskravet (se bilaga 1). I början av intervjun gick jag igenom det som berördes i 
dokumentet angående syftet med intervjun och information beträffande intervjupersonens anonymitet, 
det frivilliga deltagandet samt användningsområde för informationen i intervjun. I de första 
intervjuerna gav jag intervjupersonen friheten att avgöra om vi behövde upprepa informationen. I de 
senare intervjuerna informerade jag om de olika delarna trots att intervjupersonen läst dokumentet. 
Detta för att säkerställa att informationen har beaktats. 

Tidigare nämnde jag kritiska aspekter med den teknik som ligger bakom utformningen av 
intervjufrågorna. Den så kallade trattekniken har används i syfte att fånga spontana berättelser, men 
detta innebär även att informationskravet äventyras till viss del. Intervjupersonerna blev informerade 
om det generella syftet för min studie vilket innebär att jag inhämtade personernas samtycke genom 
information som uteslöt vissa delar. Tekniken förutsätter dock att en specifik förklaring presenteras i 
slutet av intervjun, men denna missade jag i fyra av fem intervjuer. 

Samtyckeskravet  innebär att forskaren har inhämtat samtycke från undersökningspersonerna i 
studien. De som deltar i studien har själva rätt att bestämma över sin medverkan. 
Undersökningspersonerna har rätt att självständigt bestämma ”om, hur länge och på vilka villkor de 
ska delta” (Vetenskapsrådet, 2002, s  10). De har även rätt att avbryta sin medverkan utan att detta 
genererar negativa påföljder. Om en undersökningsperson väljer att avbryta sin medverkan i 
undersökningen får personen inte utsättas för påtryckningar eller påverkan. I min studie har 
intervjupersonerna informerats om deras rätt att avbryta sin medverkan när som helst om så önskas. 
De har informerats både genom förhandsinformationen samt under intervjutillfället. En önskan om att 
avbryta sin medverkan har dock inte inträffat under undersökningens gång. Jag har uppfattat en del 
osäkerheter i vissa undersökningspersoners val om medverkan i undersökningen och har därav 
informerat extra noga om rätten att bestämma över sin egen medverkan.

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter kring undersökningspersonerna ska ges största 
möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna tas omhand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av uppgifterna. Forskaren är även förbunden till tystnadsplikt. När uppgifterna sedan rapporteras och 
analyseras är det viktigt att undersökningspersonerna inte kan identifieras av utomstående 
(Vetenskapsrådet, 2002). Genom informationskravet har intervjupersonerna i min studie försäkrats 
min tystnadsplikt samt deras anonymitet. Intervjupersonerna är anonymiserade med fingerade namn i 
resultat- och analysavsnittet för att skydda personernas identitet. När det gäller läromedelsanalysen har 
två intervjupersoner delgett material i form av personliga powerpoints som jag inte kan göra några 
detaljerade beskrivningar. Detta eftersom materialen riskeras spåras till intervjupersonen. Ett av dessa 
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material är dessutom publicerad via ett internetverktyg tillgänglig för allmänheten. De andra 
undervisningsmaterialen jag avser att analysera är allmänna och konstruerade av utomstående aktörer 
och riskerar därmed inte en avidentifiering.

Nyttjandekravet innebär att uppgifter inhämtat från undersökningspersonen inte får användas i 
annat syfte än i forskningssyfte. Uppgifter får alltså inte användas för kommersiellt bruk eller för icke-
vetenskapliga syften och får heller inte användas för beslut som påverkar den enskilda individen 
(Vetenskapsrådet, 2002). I min studie har jag försäkrat intervjupersonerna om att deras uppgifter 
endast kommer att användas för denna forskningsstudie. Jag är väl förtrogen med att uppgifterna ska 
hanteras på rätt sätt och inom ramen för min studie.  

Utöver detta har intervjupersonerna tillfrågats att läsa den färdiga uppsatsen varpå alla svarade 
jakande. Syftet är att sprida kunskapen vidare och med förhoppningen om att handlingen kanske 
genererar en höjd medvetenhet hos intervjupersonerna kring studiens ämne. 

Min egen inställning till och känslighet för moraliska frågor har varit avgörande för den 
vetenskapliga kunskapens kvalitet i denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Som jag nämnde 
tidigare har jag varit tillåtande och förstående mina intervjupersoner för att undvika obekvämligheter 
hos personerna. Eftersom jag själv är mycket medveten om min egen inställning till konsumtionen av 
animaliska livsmedel, var det även viktigt för mig att minimera inflytande på intervjupersonerna. Jag 
har även under några intervjutillfällen fått erfara den asymmetriska maktrelationen mellan forskaren 
och intervjuperson. Här har den tillåtande inställningen varit väl till hands. Min specifika känslighet 
för moraliska frågor har skett på bekostnad av en kritisk inställning som kan möjliggöra djupare 
förståelse av intervjupersonens resonemang. Min tanke har dock varit att skapa förutsättningar för 
spontana uttalanden, och en tillåtande miljö kan skapa möjligheter för detta. Utmaningen är att 
skickligt kunna kombinera en tillåtande inställning med ett kritisk förhållningssätt för en ökad kvalitet 
av den vetenskapliga kunskapen. 

Studiens kvalitet
I mitt arbete har jag vid egna argumentationer och analyser varit noga med att hämta stöd från 
litteratur och annan forskning. Jag är medveten om mina egna åsikter kring ämnet för denna studie och 
det har därför varit av stor betydelse att ifrågasätta mina egna argument. I analysen av läromedlen och 
intervjumaterialet har jag kontinuerligt jämfört mina resultat och de använda verktygen med annan 
forskning för att kontrollera undersökningen validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har varit 
särskilt viktigt för mig eftersom jag kan uppleva att ämnet i fråga är relativt oupptäckt och mister sin 
trovärdighet om snedvridna tolkningar utan stöd från litteratur förekommer. 

Jag har i mina analyser betonat resultatet i relation till lärarnas resonemang och inte i 
förhållande till vad som faktiskt sker i undervisningen. Motiveringen bakom detta är att resonemangen 
inte behöver vara sanna i sig eftersom jag inte på något vis kan bevisa att resonemangen 
överensstämmer med verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Där emot är resonemangen trots detta 
kopplade till skolverksamheten och ger någon form av inblick i lärarnas upplevda verklighet. 
Giltigheten för min studie kan även stödjas mot de identifierade sociala och kulturella 
konstruktionerna vilka definierar animaliekonsumtionen som en norm. Konstruktionerna framträder i 
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språket oberoende av sanningsenliga resonemang. Genomförandet av både intervjuer och 
läromedelsanalys ökar studiens giltighet eftersom analyserna angriper ämnet från olika perspektiv. 

När det gäller reliabiliteten vid utskriften av intervjuerna har jag varit noggrann med att inte 
tolka eller omformulera intervjupersonernas resonemang. Jag har så gott som möjligt strävat efter att 
behålla originalbeskrivningarna. Detta tillvägagångssätt bottnar i skillnaden mellan muntligt och 
skriftligt språk. Min strävan är att behålla det muntliga språket i mina utskrifter för att föra fram 
intervjupersonens röst. Min undersökning har dock inte krävt en detaljerad transkribering av allt som 
sägs i intervjuerna. Det som har varit av relevans för mitt syfte och mina forskningsfrågor har 
transkriberats detaljerat medan sammanfattande beskrivningar har gjorts av information som inte har 
varit relevant för studien (Repstad, 2007). Reliabiliteten har även beaktats vid intervjutillfället genom 
att undvika ledande frågor som kan inverka på intervjupersonernas svar. Jag har strävat efter att ställa 
frågor som genererar svar som så gott som möjligt korresponderar med intervjupersonens verklighet 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Beträffande studiens generaliserbara resultat (Kvale & Brinkmann, 2009) vill jag först poängtera att 
studien i sin enkelhet representerar intervjupersonernas upplevda världar och språkanvändning samt 
ett utdrag ur en mängd olika läromedel. Det kan därför argumenteras att studien har ett intresse på 
lokal nivå. Å andra sidan har denna studie kunnat visa på snarlika resultat med tidigare forskning och 
stärker på så sätt resultaten som generaliserbara. Dessutom ger denna studie ett bidrag till ett relativt 
outforskat område och kan därför vara av intresse att använda i andra situationer inom området för 
studien. 

Resultat och analys
Jag kommer under följande rubriker presentera och analysera text- och intervjumaterialet i relation till 
den kritiska teorin, den kritisk djurteorin och de teoretiska begreppen.

Läromedelsanalys
I denna del kommer de presenterade läromedlen i metodavsnittet att analyseras.  

Den alternativa kosten

Genom att utgå ifrån Taylors & Twines (2014) beskrivning av den kritiska djurteorins normativa 
förhållningssätt mot exploatering av andra djur, har en prioritering av animaliska livsmedel kunnat 
identifierats i läromedlen. I Hemkunskap à la hälsomålet görs en beskrivning av tallriksmodellen. 
Innehållet i materialet beskriver att sektor 3 i tallriksmodellen ska innehålla proteinrika livsmedel som 
kött/fisk/ägg eller alternativ såsom linser och torkade bönor. Här görs det en skillnad mellan 
animaliska samt vegetabiliska livsmedel på olika sätt, men av störst relevans är den prioritering av 
animaliska livsmedel som görs, d.v.s. en rangordning från animalier till vegetabilier. Sedan benämns 
de vegetabiliska livsmedlen som ett alternativ till animaliska produkter genom att skriva ”eller 
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alternativ såsom” efter kött/fisk/ägg. Det blir tydligt att den vegetabiliska kosten inte är den 
prioriterade. För att illustrera detta faktum hade innehållet i sektor 3 lika gärna kunnat beskrivas 
följande; bönor/linser/ärtor eller alternativ så såsom kött eller ägg. På andra ställen i texten där sektor 
3 nämns exkluderas de vegetariska alternativen helt och hållet, vilket understryker en underprioritering 
av vegetabilier. Den vegetabiliska kosten nämns oftast i kombination med orden ”om”, ”eller” och 
”alternativ”, exempelvis ”[o]m du är vegetarian” och ”[...]kött, korv, fisk, ägg eller torkade bönor [...]” 
och ”[...] ägg eller alternativ såsom torkade bönor [...]”. Orden ”alternativ” och ”eller” sätter den 
vegetabiliska kosten i relation till något större (animalier). Ordet ”om” i detta sammanhang pekar ut 
den vegetabiliska kosten för att vara annorlunda, ett alternativ. Det hade likväl kunnat stå ”[o]m du är 
köttätare”. Kontentan av detta är att genom den prioritering av animaliska livsmedel som görs 
upprätthålls animaliekonsumtionen som en norm. Genom att applicera McCanes (2013) beskrivning 
av ordet ”kritisk” har jag å andra sidan kunnat urskilja motsägelser i Hemkunskap à la hälsomålet .  
Innehållet belyser att ett intag av mer potatis, ris, pasta och grönsaker och ett mindre intag av kött/fisk 
och ägg genererar en mindre negativ påverkan på miljön. Samtidigt som texten ger ett direkt budskap 
om ett mindre intag av animaliska produkter gör den alltså en indirekt uppmuntran av 
animaliekonsumtion. 

 I Hemkunskap à la hälsomålet görs inte bara en indirekt uppmuntran av animaliekonsumtionen 
utan innehållet genererar även direkta budskap, vilket också bidrar till en starkare motsägelse i texten. 
Mot bakgrund av Taylor och Twine (2014) kan detta tolkas som ett normativt förhållningssätt till 
animaliekonsumtionen. Dessutom bidrar denna uppmuntran till ett bibehållande av vad Kincheloe och 
McLaren (2008) identifierar som socialt konstruerade maktförhållanden. I slutet av materialet beskrivs 
sex råd till den som är tonårstjej och är i behov av järn. Det står exempelvis, ”[ä]t kött eller köttpålägg 
i stort sett varje dag” och ”[ä]t en >järnmiddag< i veckan t.ex. blodpuddig, lever eller musslor”. 
Vegetabiliska livsmedel nämns också; ”[v]ariera med mer järnrika livsmedel som broccoli, spenat, 
baljväxter och torkad frukt” och ”låt någon vitamin C rik grönsak eller frukt ingå i varje måltid”. De 
livsmedel som direkt nämns som vegetabilier leds av orden ”variera” och ”låt”. Ordet ”variera” 
indikerar animalier som huvudingrediens medan vegetabilier står för variation. Verbet ”ät” i 
kombination med kött, lever, blodpudding, musslor och köttpålägg uppmuntrar ett intag av animaliska 
livsmedel. Verbet utesluts i relation till de direkt nämnda vegetabilierna. Istället ersätts verbet och 
handlingen ”ät” till andra verb; ”variera” och ”låt” vilket innebär att själva handlingen ”att äta” blir 
mindre synbar. Genom att poängtera att kött från andra djur är till för att ätas bekräftas en socialt 
konstruerad maktrelation då utnyttjandet av andra djur framställs som nödvändigt och tillåtet.  

I texterna nämns en vegankost eller vegetarisk kost ofta i negativa sammanhang där kosten 
betraktas som svårtillgänglig och icke fullvärdig. I den delen i idrott och hälsa som berör den 
vegetariska kosten förklaras det att ”[v]egetarisk kost är nyttig, men det krävs en hel del kunskap för 
att man ska få i sig tillräckligt med energi och näring. […]”. Genom att poängtera att det ”krävs en hel 
del kunskap” för att få i sig tillräckligt med energi och näring genom en vegankost bildas 
uppfattningen om att det är svårt och kräver mycket energi att införa kosten. Ordet ”men” i meningen 
målar i princip över den första satsen i meningen och gör att fokus istället hamnar på kostens baksidor. 
I Hemkunskap à la hälsomålet genereras liknande budskap genom att poängtera att den som är 
vegetarian ”måste tänka på att ersätta kött, fisk och ägg med livsmedel som innehåller samma 
näringsämnen”. För det första innebär detta att den animaliska kosten i första hand innehåller 
näringsämnen vi behöver och att vegetabilier återigen blir ett alternativ. För det andra belyses den 
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vegetariska kosten som ett svårtillgängligt val genom att skriva ”måste tänka på”. Texten i idrott och 
hälsa som jag nämnde ovan fortsätter följande, ”[s]ärskilt veganer, som inte heller äter mjölk- och 
äggprodukter, kan behöva ett tillskott  på bl a selen, järn och vitaminer B12 och D”. Vad som 
poängteras, med andra ord, är att selen, järn och vitaminer B12 och D går att finna i mjölk- och ägg 
produkter. Ett uteslutande av denna kost innebär ett intag av tillskott. Den veganska kosten är enligt 
texten inte fullvärdig eftersom den kräver tillskott. Vidare beskriver texten, ”[s]äkrast är att vänta med 
en ren vegankost tills du växt färdigt”. I texten uttrycks vegankost som obenägen  att ge kroppen rätt 
byggstenar för att växa och att den animaliska kosten ger bättre förutsättningar. I och med detta 
upprätthålls animaliekonsumtionen som en norm. Även Nya uppladdningen poängterar att ”[...] trots 
att bönor och linser innehåller en hel del protein så får du ändå inte i dig tillräcklig mängd av de 
essentiella aminosyrorna”. Det skapas konstruktioner om att den animaliska kosten är fullvärdig och 
lättillgänglig, medan den vegetabiliska kosten konstrueras som icke fullvärdig och komplicerad. 

Nya uppladdningen innehåller budskap som ger animaliska livsmedel ett värde. Detta kan 
knytas an till Taylors & Twines (2014) beskrivning av den kritiska djurteorin och ett normativt 
förhållningssätt till animaliekonsumtionen. I ett avsnitt presenteras information om kalcium och 
vitamin C. Rubriken lyder; ”Kalcium” och brödtexten följer; ”det stämmer, du får starka ben av 
mjölk!” kontra rubriken ”Vitamin C” och brödtexten följer; ”C-vitamin skyddar mot förkylning... 
eller? Jodå […]”. Det är viktigt att poängtera att texten till rubriken ”Vitamin C” senare knyter an till 
endast grönsaker och frukter. Brödtexten som är kopplad till rubriken Kalcium bildar en uppfattning 
om att mjölken är den produkt som ger en starka ben när det egentligen är kalciumet som står för den 
egenskapen. Brödtexten som är kopplad till rubriken Vitamin C gör inga anspråk på att exempelvis 
apelsin skyddar mot förkylning, utan det som understryks är den isolerade vitaminens egenskaper. I 
Nya uppladdningen uttrycks även, ”[b]lir man smart av fisk?” med texten som följer, ”[s]var: Ja, 
omega 3 är bra för hjärnan”. Här reproduceras konstruktionen om fisken som den bidragande faktorn 
till en smart hjärna, när det i verkliga fallet är fettet omega 3 som bidrar till en frisk hjärna. Det jag vill 
understryka genom utdragen från texten är att till skillnad från frukten och grönsakerna får mjölken 
och fisken ett värde. Mjölken ger starka ben och fisken gör en smart. Inga liknande metaforer 
förekommer vid beskrivningen av vegetabiliska livsmedel. 

Ett annat exempel på det normativa förhållningssättet mot animaliekonsumtionen (Taylor & 
Twine. 2014) kan illustreras genom en näringstabell som presenteras i Nya uppladdningen. Tabellen 
berör de nordiska näringsrekommendationerna om mineraler och vitaminer. Här applicerade jag ett 
kvantitativ inslag för att kunna urskilja hur många gånger animaliska livsmedel kontra vegetabiliska 
livsmedel nämns. I tabellen nämns vegetabiliska livsmedel 33 gånger och animaliska livsmedel nämns 
77 gånger. Med andra ord har animaliska livsmedel en högre prioritet än vegetabilier. Att animaliska 
livsmedel är prioriterade när det gäller vitaminer och mineraler är i sig motsägelsefullt. Broschyren 
utmärker i annat fall vegetabilier som innehållsrika dessa näringsämnen, medan animalier framställs 
som proteinrika. Fortsättningsvis i räknades anda är 27 av 29 förslag på måltider baserade på eller 
innehåller animaliska livsmedel, d.v.s. endast två recept är helt vegetabiliska. Innehållet i broschyren 
ger råd kring sådant som passar de flesta av oss, ”nämligen en sund och bra mat!”. Mot bakgrund av 
ovanstående analyser drar jag slutsatsen att den sunda maten som passar de flesta av oss framställs 
vara baserad på eller innehåller animaliska livsmedel. Med andra ord vidmakthåller och reproducerar 
innehållet i läromedlet sociala konstruktioner som anger konsumtionen av animaliska livsmedel som 
en norm. 
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Det objektiva produktionsdjuret

Den kritiska teorin uppmärksammar vissa grupper i samhället privilegierade andra (Kincheloe  & 
McLaren, 2008) och den kritiska djurteorin specificerar människogruppen som privilegierad andra 
djur. Socialt och kulturellt konstruerade maktrelationer synliggörs även genom detta. En identifierad 
distansering mellan människan och andra djur i samtliga läromedel kan illustrera förhållandet. 
Exempelvis används olika begrepp för djurens olika kroppsdelar och kroppsvätskor som vilseleder 
livsmedlets ursprung. Köttfärs, nötkött, kött, nötdjur, korv, charkprodukter, fil, bacon, fläskkött och 
ost är exempel på begrepp som används. Det faktum att köttet är döda kroppsdelar från ett djur målas 
över med hjälp av begreppen. Det finns dock undantag då köttet från kycklingar och fiskar nämns vid 
ursprunget. Jag saknar underlag för att kunna analysera varför kycklingar och fiskar nämns vid deras 
riktiga namn medan kor och grisar inte gör det. Där emot kan jag spekulera att människan, genom 
kategoriseringen av arter, distanserar sig i högre grad från kycklingar och fiskar och möjliggör en 
ursprungsbenämning av de djuren. Vad som kan poängteras är dock att andra djur, oavsett nämnandet 
av kor eller kycklingar, alltid nämns i singular i kombination med livsmedel, och då menar jag i den 
generella benämningen. Exempelvis beskriver innehållet i Nya uppladdningen, ”[i] fet fisk som lax, 
makrill, sill [...]” istället för att skriva ”i feta fiskar” eller ”i en fet fisk”. Om vi ersätter ordet ”fisk” 
med ”människa” i texten blir det helt plötsligt grammatiskt inkorrekt. Denna språkanvändning 
upprätthåller människan som en privilegierad grupp i samhället genom att osynliggöra individualiteten 
hos andra djur. Genom den kritiska djurteorins problematisering av andra djur som instrumentella 
(Taylor & Twine, 2014) har jag kunnat synliggöra andra distanserade begrepp. I avsnittet i Nya 
uppladdningen som berör ekologisk produktion används substantivet ”produkter” vid benämning av 
andra djurs kroppsdelar. Detta begrepp omvandlar det subjektiva djuret till ett objekt.

Den normativa exploateringen av andra djur (Taylor & Twine, 2014) uppenbarar sig i den 
direkta och indirekta uppmuntran av animaliska livsmedel. Det medföljer även genom detta en, vad 
Taylor och Twine beskriver, antropocentrisk syn på människa-djur relationen. I detta sammanhang 
synliggörs människan, utifrån Kincheloes & McLarens (2008) definition av den kritiska teorin, 
privilegierad andra djur. Vissa djur framhålls som konstruerade för att tillgodose människan deras 
kroppsdelar, exempelvis genom begreppet ”nötdjur” presenterat i Hemkunskap à la hälsomålet. Ett 
annat exempel går att finna i Nya uppladdningen då det beskrivs att proteiner går att hitta från 
”djurvärlden” eller ”djurriket”. Detta uttalande understryker arten människan som utanför begreppet 
”djur” (människokött betraktas inte som ätbart). Ett tredje exempel är att viss språkanvändning i 
materialen indikerar en maktutövning på andra djur. Andra djur nämns i samband med att de ”får” 
något (av människan). I Hemkunskap à la hälsomålet beskrivs, ”[i]dag kan det vara svårt att hitta 
svenskt kött från djur som fått gå fritt och beta”. Andra djur väljer med andra ord inte själva om de vill 
gå fritt och beta, utan detta är något människan väljer åt dem; de har ”fått” (av människan) gå fritt och 
beta. Dessutom indikerar ordet att människan gör en god gärning, hon ger djuren särskilda tillgångar. I 
Nya uppladdningen formuleras även att för att omega 3 ska finnas i kött och mjölk krävs det att djuren 
”varit ute och fått beta färskt gräs”. Språkanvändningen upprätthåller en normalisering av 
maktförhållandet mellan människan och andra djur. Ett sista exempel är att ordet ”slaktas” används 
när dödandet av djur beskrivs under sektionen som berör ekologisk produktion i Nya uppladdningen. 
Ordet vilseleder slaktens egentliga innebörd; mord och förtryck. Ordet upprätthåller en distinktion 
mellan människan och andra djur; när en människa dödas är det på tal om mord, när ett annat djur 
dödas är det på tal om slakt. I Hemkunskap à la hälsomålet beskrivs ekologisk produktion som ett 
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bättre alternativ till den konventionella industrin vilket gör djurhållningen i sig och död av andra djur 
oproblematisk. I Nya uppladdningen förespråkas varken det ena eller det andra. 

Intervjuanalys
I den följande analysen av intervjumaterialet kommer intervjupersonerna nämnas vid följande namn: 
Kim; idrottsläraren med sju års erfarenhet i ämnet vid gymnasieskola. Robin; idrottsläraren med två 
års erfarenhet i ämnet vid grundskola. Alex; biologiläraren med 11 års erfarenhet i ämnet vid 
grundskola. Tove; hem- och konsumentkunskapsläraren med fyra års erfarenhet i ämnet vid 
grundskola; Misha; hem- och konsumentkunskapsläraren med 1 års erfarenhet i ämnet vid 
grundskola. 

En förstärkning av förtryck - ”jag vill ju inte komma med pekpinnen”. 

I de flesta av intervjuerna understryker lärarna vikten av ett objektivt förhållningssätt i undervisningen 
angående kost för att kunna stimulera elevens självständiga tänkande. Robin och Kim tycker det är 
viktigt att förse eleverna med kunskap som täcker grunderna för att sedan ge utrymme för eleverna att 
reflektera på egen hand. Robin vill inte ”tvinga på eleverna en livstil” och Kimvill inte ”komma med 
pekpinnen” och ”påverka dem för mycket”. Hen tycker det är svårt att säga vad som är rätt och fel och 
finner istället en lösning genom att eleverna får ”reflektera lite kring sin egen kost själva”. Kim 
poängterar även att det kan bli ”väldigt fel” om hen säger vad som är rätt eller fel för de elever som 
har ätstörningar. Kim understryker att hen inte vill ”trycka ner dom [elever med ätstörningar]”, och 
skapar istället andrum för elevernas egna reflektioner. Alex har i sin biologiundervisning berört 
vegetarisk kost och animalisk kost och har tillsammans med eleverna diskuterat de olika levnadssätten. 
Det har i undervisningen uppkommit diskussioner mellan elever som äter äter kött och de som 
utesluter kött i sin kost och olika åsikter har diskuterats, däribland ”slakt” av djur. Här poängterar Alex 
vikten av att respektera varandra och andras åsikter. 

Genom Kincheloe och McLaren (2008) beskrivningar av den kritiska teorin blir det i detta 
sammanhang möjligt att konfrontera orättvisor och problematisera andra djur som en osynlig och 
förtryckt grupp i samhället. Andra förtryck, så som rasism och kvinnoförtryck står tydligt beskrivna i 
läroplanen och ger skolorna direktiv om att aktivt motverka dessa förtryck. Andra djur som en 
dominerad grupp i samhället lyser dock med sin frånvaro. Detta förhållningssätt speglas i 
intervjuutdragen ovan genom det objektiva förhållningssättet i undervisningen. Vilket innebär att inte 
vilja tvinga på eleverna särskilda livsstilar och att understryka en respekt av allas åsikter. Hade temat 
varit rasism hade diskussionen varit enkelriktad och tydlig med sitt budskap om intolerans2. Det förs 
ingen kritisk diskussion om det faktum att människan dominerar och exploaterar andra djur genom 
slakt, död och förbrukning, även fast det ges förutsättningar för en sådan debatt. 

Medvetna resonemang genomsyras av sociala konstruktioner

Mishas resonemang kring sin undervisning utmanar det objektiva förhållningssättet genom att i sin 
undervisning visualisera kycklingars förhållanden i djurfabriken. Det görs även genom att förespråka 
en radikal minskning av framförallt ”nötkött”.  Tove belyser även vikten av en minskad konsumtion av 

2 Det förekommer motsägelser i läroplanen kring rasism. Men min undersökning täcker inte detta område.
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”kött” 3 och att den höga konsumtionen är något som ”vi har lärt oss”. Genom en ansats från 
Kincheloes och McLarens (2008) beskrivning av socialt konstruerade maktrelationer samt betydelsen 
av språket i bildandet av subjektivitet går det dock att urskilja en konflikt. I språkanvändningen 
framkommer en socialt konstruerad maktrelation mellan människan och andra djur. Köttets ursprung 
blir genom orden ”nötkött” och ”kött” frånvarande och objektifierat. Detta upprätthåller en 
distansering mellan människan och andra djur. Dessutom ser både Tove och Misha inga problem med 
intag av animalier om det är rätt animalier, d.v.s. ekologiskt. Detta förhållningssätt problematiserar 
inte djurhållningen i sig och det faktum att djuret dödas oavsett ekologisk produktion eller ej. 

När Misha berättade om att hen använde filmer som illustrerade ”skräckexempel” ur kycklingars 
livsförhållanden i djurfabriker frågade jag hur klimatet i klassrummet kan se ut efter en sådan 
illustration;

Nämen dom blir ju lite såhär ”åhh neej” åså ”Vi köper bara eko” [skratt] säger dom då. Och  
dom som inte gör det e väl tysta antar jag. Nämen det är ju också.. lite dumt.. ibland får jag 
också dåligt samvete för det är ju också en ekonomisk fråga. Och då kan det sitta elever där 
som sitter och ba ”men vi har inte råd” så kanske dom får dåligt samvete. Så ibland känner 
jag att dom tankarna också kommer. Men jag måste.. jag känner ändå en sorts plikt att det 
här är ändå nånting som jag.. vill förmedla och lära ut för det är viktigt. 

Detta utdrag är ett exempel på när resonemang kring skolundervisningen inte förhåller sig 
objektiv till frågor kring animaliska livsmedel. Misha är den enda  läraren som verkar har tagit en 
aktiv ställning mot exploatering av djur och vill undervisa om ämnet. Hen beskriver även, ” tänk dig 
själv att sitta på en pinne hela livet liksom... inte så kul”, vilket kan tolkas som en antydan på en 
utjämning av avståndet mellan människan och andra djur. Där emot, som antytt ovan, genomsyras 
uttalandena av sociala konstruktioner som definierar andra djur som en brukbar grupp i samhället och 
distanserad människan. Exempelvis, genom en strukturering av teoriveckor berörande hem- och 
konsumentkunskapen, berättar Misha att de kan förbereda genom att köpa mycket fisk, kyckling och 
kött på en gång istället för lite åt gången. I samtliga intervjuer kommer ofta kött från andra djur upp 
som exempel på mat, istället för vegetabiliska livsmedel. Vad som även kan synliggöras genom citatet 
ovan är att den veganska kosten inte ges som ett billigare alternativ för de som inte har råd med 
ekologiskt kött. Detta görs även fast Misha förklarar ekonomiska fördelar med en vegetabilisk kost (se 
nedan). I anknytning till den kritiska djurteorin definierad av Taylor och Twine (2014) framställs 
utnyttjandet av djur istället som en norm och det görs en förstärkning av djurhållningen i sin helhet. 
Trots medvetna resonemang genomsyras de av sociala konstruktioner som förklarar exploateringen av 
djur som normal och animaliekonsumtionen som prioriterad.

Animalieproduktionens konsekvenser för miljö och hälsa

Alex tycker det är viktigt att eleverna förstår vad som är bra mat. Det handlar om att diskutera frågor 
som ”vad innebär hälsosamt? Är hälsosamt för dig samma som för mig? Finns det normer som säger 
vad som är hälsosam mat? Är det du eller jag, kommunen, staden, jorden, kontinenten?”. Jag frågade 
Alex vad de brukar komma fram till efter sådana diskussioner, varpå Alex svarar att det är viktigt att 
granska informationen och inte ta något för givet. Det är viktigt att ifrågasätta normer; ”[v]em säger att 
normerna här i Europa är rätt […]. Vem säger att man äter fel i exempelvis Afrika, där har man mindre 

3 Intervjupersonernas användning av ordet ”kött” syftar på olika saker. Ibland verkar ordet endast  
inkludera kött från kor och ibland används ordet i generella sammanhang. 
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sjukdomar […]. Här vi äter hälsosamt, det stämmer inte, antalet döda i hjärt och kärlsjukdomar är 
många fler här än i Afrika”. 

Alex poängterar också att han i undervisningen brukar prata om matvanor i olika kulturer och 
berättar att i vissa kulturer äter människan mer ”kött” och att det i dessa samhällen också existerar fler 
fall av hjärta- och kärlsjukdomar, jämförelsevis med de länder som konsumerar mer kolhydrater. 

Kincheloe och McLaren (2008) beskrivning av språkets betydelse vid bildandet av subjektivitet 
kan synliggöras genom Alex resonemang om matvanor som en norm. Hen är den enda som nämner 
begreppet norm och problematiserar begreppets innebörd, vilket visar på en medvetenhet. Detta kan 
tolkas som ett genomförande av en normkritisk undervisning. Alex uttalanden framhåller dock inte att 
diskussionerna tar ställning mot en animaliekonsumtion utan vad som poängteras är snarare en öppen 
diskussion. Det finns även uttryck i intervjun med Alex som ger en motsatt bild av den normkritik som 
presenteras i citatet ovan. Jag frågade vid ett tidigare tillfälle i intervjun hur Alex förhåller sig till 
diskussionen i klassrummet kring djuretiska frågor kring slakt av djur. Alex berättar att de pratar om 
att kulturer sedan länge har brukat ”kött” och ”päls” genom att poängtera att människan har använt 
päls för att överleva ”vintertiden” och därför finns päls att konsumera idag. Kommentaren 
reproducerar den kulturella konstruktionen om en naturlig och biologisk förbrukning av andra djur. 
Det finns alltså tillfällen då normer diskuteras och synliggörs samtidigt som vissa resonemang 
indikerar ett vidmakthållande av vad Taylor och Twine (2014) definierar som det normativa 
förhållningssättet mot animaliekonsumtionen. Liksom tidigare poänger genomsyras även 
resonemangen av sociala konstruktioner som objektifierar och distanserar andra djur. Detta görs 
genom användningen av ordet ”kött” istället för en ursprungsbenämning.  

 Ordet ”kritisk” i den kritiska teorin syftar bland annat på djurproduktionens konsekvenser för 
miljö och hälsa (McCane, 2013), vilket ett flertal lärare i olika grader är medvetna om. Bortsett från 
Alexs uttalanden ovan belyser Misha att det krävs mer energi att ”producera animaliskt” och att 
vegetabilier är bättre för både hälsa, ekonomi och miljö. Hen understryker även att  det är viktigt att 
tänka om, ”vi kan inte äta så här mycket kött som vi gör idag det är inte hållbart alls” och detta är 
något som hen säger förmedlar till eleverna. Tove beskriver att vi generellt sätt äter för mycket ”kött” 
och poängterar transporterna som det huvudsakliga problemet. Alex är dock den enda som ger ett 
konkret exempel på vad rött kött gör med hälsan. Där emot ger Misha exempel på animaliers 
miljöpåverkan genom att berätta om den åkermark som går förlorad genom animalieproduktionen. 
Miljöfrågor är frånvarande i idrottslärarnas resonemang, vilket vi i intervjuerna diskuterade som en 
effekt av att kursplanen för idrott och hälsa inte nämner miljön utan fokuserar på hälsan. Både Kim 
och Robin prioriterar att skapa förutsättningar för eleverna att reflektera över sin kost på egen hand, 
och ger ingen specifik information kring hur vegetabilier och animalier påverarkar hälsan. Kim ger 
uttryck för att inte ”orka ta in allt” för att ”allt du gör... får man cancer av i princip” och att hen 
undervisar istället att äta ”allsidigt, vad du tycker om, överkonsumera inte nånting liksom”. 

Den alternativa kosten

Genom det normativa förhållningssättet som den kritiska djurteorin understryker (Taylor & Twine, 
2014) har resonemang kring vegetabiliska livsmedel i intervjuerna kunnat identifieras i negativa 
sammanhang. Detta är i sig motsägelsefullt då samma lärare i ovanstående paragraf pratar om 
vegetabiliska livsmedel som bra för hälsan, miljön och ekonomin. Där emot när vi i intervjun 
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samtalade om ett intag av endast vegansk eller vegetarisk kost poängteras en risk för näringsbrist och 
att det krävs kunskaper. Det är främst de lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap som 
understryker detta. Tove beskriver, ”men där emot så pratar vi ju om att om man äter vegetarisk kost 
så behöver man tänka på att man får i sig, eh... och det upplever jag dom elever jag har haft har haft 
god koll på”. Misha berättar att animaliska produkter har vissa vitaminer och mineraler som kroppen 
behöver få i sig, och att ”det är inte omöjligt att vara vegan men man kan få näringsbrist att vara vegan 
om man äter lite för snäv vegankost och om man inte har koll... man måste ha ganska bra koll för att 
äta en så att säga en vegankost som täcker alla ens behov”. Där emot poängterar Misha senare i 
intervjun att ”till och med köttätare kan ju få näringsbrist om man bara äter typ kexchoklad och 
köttbullar”. Uttalandet utmanar tidigare resonemang kring en riskfylld vegankosten och jämnar på ett 
sätt ut relationen mellan animaliska och vegetabiliska livsmedel. Där emot indikerar begreppet ”till 
och med” en prioritering av den animaliska kosten. Jämför; ”till och med veganer kan ju få 
näringsbrist”. 

Vad som indirekt förklarar den vegetabiliska kosten som ett alternativ är samtliga lärares 
förhållningssätt till tallriksmodellen. Som beskrivet i läromedelsanalysen framhåller tallriksmodellen 
den vegetariska kosten som ett alternativ och animaliska livsmedel är automatiskt inkluderade.

Diskussion 
Samtliga analyserade läromedel genomsyras av sociala konstruktioner som konstruerar, bibehåller och 
bekräftar animaliekonsumtionen och produktionen som en norm. Detta görs genom en prioritering och 
uppmuntran av animaliska livsmedel (men samtidigt görs en uppmuntran av minskat intag av 
animalier). Det görs genom att konstruera den vegetabiliska kosten  som ett svårtillgängligt och icke 
fullvärdigt alternativ varpå den animaliska kosten framställs som fullvärdig och lättillgänglig. Vidare 
ges animaliska livsmedel ett värde. Animaliska livsmedel exemplifieras framför vegetabiliska 
livsmedel. Maktrelationen mellan människan och andra djur synliggörs genom att använda särskilda 
begrepp för att vilseleda köttets ursprung från andra djurs kroppsdelar och kroppsvätskor och för att 
radera andra djurs individualitet och subjektivitet. Slutligen normaliseras brukandet, dödandet och 
ätandet av andra djur. 

Intervjuanalysen illustrerar en förstärkning av förtryck och dominans av andra djur genom en 
objektiv inställning i undervisningen kring kost. Det finns dock undantag då vissa resonemang 
utmanar en objektivitet genom att aktivt ta ställning mot och undervisa om exploatering av andra djur. 
Där emot genomsyras språket av sociala konstruktioner som definierar exploateringen av andra djur 
som en norm och animaliska livsmedel som prioriterade. Det finns även vissa resonemang som 
indikerar en normkritisk undervisning kring matvanor men de beskrivna diskussionerna verkar inte ta 
ställning mot animaliekonsumtionen utan vad som poängteras är snarare en öppen diskussion. 
Dessutom förklaras konsumtionen av animaliska livsmedel som biologisk i ett annat sammanhang. 
Vad som är helt frånvarande i lärarnas resonemang är ett etiskt problematiserande av ätandet och 
dödandet av andra djur. Det görs snarare en förstärkning av djurproduktionen i sin helhet. Ett flertal 
lärare poängterar även animaliers negativa påverkan för hälsan och miljön, bortsett från de lärare som 
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undervisar i idrott och hälsa. Slutligen konstrueras den vegetabiliska livsstilen ibland som 
svårtillgänglig och icke fullkomlig.

Både i läromedels- och intervjuanalysen framträder en konflikt mellan ett normativt och 
utmanande förhållningssätt mot animaliekonsumtionen och produktionen. 

Resultatet och analysen kommer i följande del sättas i relation till tidigare forskning beträffande 
konstruktionen bakom animaliekonsumtionen, de filosofiska forskningsartiklarna kring förespråkad 
utbildning och den empiriska forskningen kring människa-djur relationen i skolmiljön.

Resultatdiskussion 
Stibbe (2001) har kunnat identifierat en reproduktion av sociala och kulturella konstruktioner i språket 
som bidrar till förtryck och exploatering av andra djur. Denna studie har identifierat liknande och 
ibland identiska resultat. Ett första exempel är att i både text- och intervjumaterialet finns det begrepp 
som osynliggör köttets ursprung och distanserar människan från andra djur. Vad som också är 
gemensamt för båda analyserna är att dödandet av djur benämns med begreppet ”slakt” och indikerar 
en skillnad mellan innebörden av dödandet av människor och andra djur. Ett annat exempel är att i 
kontexten av livsmedel nämns andra djur i singularis, vilket objektifierar djuret och osynliggör hens 
individualitet. Stibbe beskriver även att interna texter inom djurindustrin framställer andra djur som en 
tillgång. I denna studies läromedelsanalys blir detta tydligt när andra djur vid ett tillfälle nämns som 
produkter. Vid den språkanvändningen vilseleds andra djurs subjektivitet och förvandlas istället till 
objekt. Denna objektifiering av andra djur korresponderar även med Stewarts och Coles (2009) 
kategorisering av produktionsdjur som osynliga objekt. Ett sista exempel jag vill lyfta fram är att 
förbrukningen av andra djur beskriven i intervjuanalysen betraktas som naturlig. Exploateringen 
jämförs även vid ett tillfälle med en biologisk och kulturell förklaring. Detta korresponderar med 
Stibbes (2001) resultat om den evolutionära biologin som en förklaringsmodell för exploatering av 
andra djur. 

Vad denna studie även kan understryka utifrån intervjuanalysen är att det finns resonemang som 
sammanlänkar med Rices (2013) olika typer av okunnighet och Rowes (2011) argument för 
visualisering av animalieproduktionen. Resonemangen indikerar inte en medveten användning av de 
presenterade verktygen, men öppnar däremot upp tillfällen och relevans för användning av författarnas 
argument. Resultatet visar att visualisering av exploatering av andra djur inom djurproduktionen redan 
i viss grad enligt resonemang har införts i undervisningen. Vid tolkning av beskrivningar av hur 
eleverna har reagerat efter en visualisering av kycklingars livsförhållanden har reaktionerna först visat 
på sympati. Detta övergår sedan till ett slags försvar; ”vi köper bara eko”. Kanske är det nödvändigt att 
visualisera hur dödandet av djur går till, vilket även ekologiska andra djur får erfara. Visualiseringen 
bidrog till en sympatisering med djuren. Med en applicering av Rice begrepp blir det möjligt att 
konkret introducera nya vanor för att vidareutveckla denna ”incontinence”. Ett flertal av lärarna 
förhåller sig objektiva för att tillgodose eleverna möjligheter till självständigt tänkande. Detta 
förhållningssätt kan ifrågasättas genom Rowe; hur kan elever utvecklas till självständiga tänkare om 
de praktiskt taget tvingas till ett visst levnadssätt präglat av dominans i samhället och i sina familjer? 
Med denna utläggning vill jag poängtera att det i skolundervisningen finns utrymme för en 
undervisning baserad på Rices (2013) och Rowes (2011) argument och begrepp. De lärare som önskar 
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införa moment i sin undervisningen som berör djurproduktionens baksidor kan därmed förslagsvis 
hämta stöd från författarna. 

Den tyngdvikt som läggs vid ett objektivt förhållningssätt i sin undervisning sammanlänkar med 
resultat från Lindstam (2011) och Gunnarsson (kommande artikel). Exempelvis uttrycker en intervjuad 
lärare i Gunnarssons studie som är vegetarian att inte vilja påverka barnens val p.g.a. etiska grunder. 
Vad som är gemensamt både i Gunnarsson, Lindstam (2011) och min egen studie är frånvaron i 
lärarnas resonemang av ett direkt problematiserande av ätandet och dödandet av andra djur. Det 
förekommer diskussioner och normkritik kring matvanor i viss undervisning och även visualisering av 
andra djurs livsförhållanden. Där emot ifrågasätts inte ätandet och dödandet av andra djur. Snarare 
förstärker lärarnas resonemang, liksom i Pedersens (2007) studie, ätandet och dödandet av andra djur. 
Detta görs genom att istället för konventionell djurhållning förespråka ekologiskt produktion. 
Exploateringen av djur förstärks även genom att i diskussionerna kring matvanor osynliggöra och inte 
problematisera förtryck och förbrukning av andra djur. 

Ett flertal av denna studiens resultat korresponderar med några av Pedersen (2007) argument 
och analyser. Intervju- och läromedelsanalysen för denna studie identifierar resonemang som 
förespråkar en ekologisk produktion som ett alternativ till den konventionella djurhållningen. Detta 
innebär, som Pedersen beskriver, att det är vissa praktiker inom industrin som ifrågasätts snarare än 
själva djurhållningen i sin helhet. Förhållningssättet bidrar i sin tur till att hålla djurproduktionen 
intakt. Ett annat resultat som sammanlänkar med Pedersens avhandling är att den veganska och 
vegetariska kosten tenderar att sättas i ett negativt sammanhang. Både läromedel och några lärares 
resonemang understryker riskerna med näringsbrist. Det formuleras att det krävs mycket kunskap för 
att införa en vegansk eller vegetariskt livsstil och att kosten inte är fullvärdig. I avhandlingens 
läromedelsanalys samt i min egen analys belyses andra djur som skapade för att ge oss kött genom en 
oproblematisk inställning till ätandet av andra djurs kroppsdelar och kroppsvätskor. Ett annat exempel 
på sammanlänkade resultat är den lexikala användning som definierar andra djur som produktionsdjur. 
Slutligen framhålls resonemang i intervjuanalysen som indikerar brukandet av djur som biologiskt 
bestämt, vilket även förekommer i Pedersens (2007) avhandling. 

Avslutningsvis är det av betydelse att lyfta fram vad skolans inställning till animaliska livsmedel 
kan innebära för de elever som äter en kost utan animalier. Ett exkluderande förhållningssätt till en 
vegetabilisk kost och ett normativ förhållningssätt till animaliekonsumtionen har synliggjorts. Detta 
kan tolkas påverka de elever i skolan som är veganer eller funderar på att övergå till en vegansk kost. 
I läromedlen möter dessa elever motstånd från sociala konstruktioner som indikerar en prioritering och 
uppmuntran av animaliska livsmedel. Motstånd möts även från den oproblematiska inställningen till 
djurproduktionen i sin helhet. Elever som lever enligt en vegansk kost kan därmed tolkas vara utanför 
normen, vilket innebär en form av uteslutning. Dessa resultat kolliderar med läroplanens formulering 
om skolverksamheten som en inkluderande verksamhet, d.v.s. en skola för alla (Skolverket, 2011). Jag 
vill dock lyfta fram att det förekommer resonemang i intervjuerna som stödjer dessa elever. Samtidigt 
uppmärksammans inte den veganska kosten som ett fullvärdigt alternativ till djurproduktionen. 

Slutsatser

Jag vill slutligen understryka att lärarnas resonemang inte bara reproducerar sociala konstruktioner 
som anger animaliekonsumtionen som en norm. Resonemangen visar även att det finns möjligheter för 
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diskussioner kring och visualisering av animalieproduktion och konsumtion i skolundervisningen. Det 
är ett ämne som enligt resonemangen ändå berörs i skolan både av lärare och elever. Förhoppningsvis 
kan frågan kring ätandet och dödandet av andra djur synliggöras som ett verkligt förtryck i samhället 
och som en verklig påfrestning för hälsan och miljön. Med detta följer också en förståelse för 
konsekvenserna av den normativa inställningen för de elever som väljer att leva utan animalier. 
Anknutet till ett större samhällsperspektiv har denna studie synliggjort ett normativt förhållningssätt 
mot exploateringen av andra djur i läromedel och i lärarnas resonemang. Normen kan förklara varför 
konsumtionen inte har minskat radikalt trots forskning som visar på negativa följder för hälsa, miljö 
och andra djurs livsförhållanden. Samtidigt visar analysen en konflikt i läromedlen och i lärarnas 
uttalanden mellan ett normativt och utmanande förhållningssätt till animaliekonsumtionen och 
produktionen. Detta kan tolkas som en antydan till en påbörjad förändring. 

Vidare forskning
Jag upplever forskning kring vilka budskap, värderingar och normer som produceras i 
skolverksamheten kring animaliekonsumtion och produktion som ett relativt nytt och outforskat 
område. Vid sökning efter tidigare forskning var det vanligare med kritiska och filosofiska texter som 
problematiserar produktionen och konsumtionen av animalier i relation till samhälleliga normer. Jag 
uppfattar dock även denna inriktning, likt studier kring ämnet utförda i skolmiljön, som relativt 
outforskad. De olika forskningsområdena är hur som helst nära kopplade till varandra och bör, enligt 
mig, inte ses som separata ämnen. Mot bakgrund av de funna gemensamma länkarna i ovanstående 
forskning kring ämnet och min egen studie kan jag resonera att det finns bevis för ämnets relevans. 
För att vidga förståelsen om det undersökta ämnet kan vidare forskning beröra ett synliggörande av 
hur normen påverkar de elever som är veganer i skolan. Ett annat exempel är att genomföra 
observationer i grundskolan vid lektioner som berör temat kost för att utforska den praktiska 
undervisningen och dess förhållningssätt till animalier. Andra teman är att utforska skolmaten i 
relation till vilka direktiv skolan får och vilken mat det är som serveras. Ett sista exempel är att 
undersöka om det finns skolor som har övergått till vegansk mat och i sådant fall varför.
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Bilagor 

Bilaga 1: brev till intervjupersoner

  

2014-12-03

Hej!
Detta brev skickas till er som har tackat ja till att delta i en intervju.
Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, vid Stockholms universitet. 
Under denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer handla om hur 
lärare arbetar med kost i sin undervisning. 

För att samla in material till studien har jag valt att genomföra intervjuer som kommer att bli 
underlag för uppsatsen. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 
samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att den 
deltagande lärarens identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 
personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för 
vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 
förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  All 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid 
Stockholms universitet.

Vänliga hälsningar,
Irina Röjås 
Mailadress: irina.roj@gmail.com

Helena Pedersen
Stockholms Universitet
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen
106 91 Stockholm
Mailadress: helena.pedersen@buv.su.se
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 

– Hur tänker du när du utformar innehållet i en lektion som ska handla om kost?

– I läroplanen för idrott och hälsa/biolog/hem- och konsumentkunskap står det... Hur gör du i 
praktiken med eleverna?

– Vad är det viktigaste du vill förmedla till eleverna angående kost?

HÄLSAN

– Har du varit med om elever som har valt en vegetabilisk kost? Hur hanterar man den 
situationen?

– vad tycker du skolan ska lära ut om vegetabiliska livsmedel?

– Vilken betydelse får eleverna lära sig att vegetabiliska livsmedel har för vår hälsa?Vilken 
betydelse får eleverna lära sig att animaliska livsmedel har för vår hälsa?

MILJÖN

– Vilken betydelse får eleverna lära sig att animaliska/vegetabiliska livsmedel har för miljön?

– Vad är det viktigaste du vill förmedla till eleverna kring kostens påverkan på miljön?

– Hur förhåller sig undervisningen till vart maten kommer ifrån?

DJURETIK

– Gör du några djuretiska överväganden? I sånt fall, på vilket sätt används detta i 
undervisningen?

– Har det någon gång uppkommit en diskussion om djuretik?

FORSKNING/MEDIALA DEBATTER

– Hur tänker du kring livsmedelsverkets senaste rekommendationer kring mindre kött, mer 
vegetabilier?

– Hur tänker du kring debatten om mjölk som sker i sociala medier idag?

– Hur tänker du kring debatten kring sambandet mellan kött och cancertillväxt?

– Har undervisningen berört mediala debatter kring matkonsumtion? I sådant fall, på vilket sätt?

– Har undervisningen berört forskning kring matkonsumtion? I sådant fall, på vilket sätt?
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