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Sammanfattning 
  

Människans påverkan på klimatet genom maten vi äter är stor. Växthusgaserna som släpps ut 

av oss människor bidrar bland annat till ett varmare klimat, vilket kan leda till farliga effekter 

på klimatsystemet och omfattande effekter för jord- och skogsbruk. Till följd av bland annat 

dagens jordbruk utvecklas idag även många naturtyper och arter negativt vilket på sikt skulle 

kunna leda till att de försvinner helt. Cirka 70 % mer mat än vad som produceras idag 

beräknas behövas till 2050 för att kunna föda en växande befolkning. Detta måste göras på ett 

hållbart sätt, här är utbildning en viktig aspekt för att kunna vända människans negativa 

påverkan på klimatet.  Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka kunskaper 

åttondeklassare har om matens miljöpåverkan. Detta för att undersöka om eleverna har lärt sig 

det de ska kunna enligt läroplanens lärandemål i olika ämnen angående människans 

miljöpåverkan där uppsatsförfattaren har riktat in sig på elevernas kunskaper om matens 

miljöpåverkan, samt om de har kunskaper om några av vad uppsatsförfattaren bedömt som de 

viktigaste kunskapsområdena om mat och miljö. Syftet är även att ta reda på om kunskaperna 

om matens miljöpåverkan skiljer sig åt mellan kön samt de olika skolorna. Slutligen är syftet 

även att undersöka om lärandemålen är tillräckliga för att göra det möjligt för eleverna att 

göra miljömedvetna val om mat. Enkäter med frågor om matens miljöpåverkan delades ut till 

116 elever i årskurs åtta i tre olika kommuner och skolor i Örebro län. Resultaten visade att 

eleverna har relativt goda kunskaper om matens miljöpåverkan. De kunskaper som skulle 

kunna utvecklas hos eleverna är kunskaper om ekologiska miljömärkningar, olika köttsorters 

miljöpåverkan samt kunskaper om vad i livsmedelssystemet som står för den största delen av 

matens totala miljöpåverkan. Det var inga stora skillnader i kunskaper om matens 

miljöpåverkan mellan flickor och pojkar samt mellan de olika skolorna. Lärandemålen 

bedöms av uppsatsförfattaren som otillräckliga för att enskilt göra det möjligt för eleverna att 

göra miljömedvetna val om mat. Fler faktorer än vad som kan ges av utbildningen spelar in 

för att kunna ändra ett beteende till ett positivt miljöbeteende. Uppsatsförfattaren bedömer 
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även att eleverna skulle behöva mer problemlösningskunskaper angående miljöproblemen 

(kunskaper om- och färdigheter i att använda strategier för miljöåtgärder) för att kunna ändra 

sina beteenden till mer positiva miljöbeteenden. 

 

Nyckelord: Elever, Kost, Klimatpåverkan, Lärandemål, Läroplan
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Inledning 

 
Ungefär 25 % av människans påverkan på klimatet kommer från maten vi äter 

(Naturvårdsverket, 2008). Vi använder idag mer jordbruksmark än någonsin och allt 

mer naturresurser krävs för att kunna driva jordbruken, vilket ger en högre och högre 

miljöpåverkan (Foley et. al., 2011). Stora utmaningar väntar för att i framtiden kunna 

försörja en växande befolkning med mat. Matproduktionen beräknas behöva öka med 

cirka 70 % till år 2050 för att kunna mätta en växande befolkning (FAO, u.å.). 

För att vända människors negativa påverkan på klimatet spelar utbildning en viktig 

roll, eftersom det kan ändra människors konsumtionsmönster till mer hållbara 

(Anderson, 2012). Denna uppsats ämnar genom en enkätundersökning undersöka 

åttondeklassares kunskaper om matens miljöpåverkan. 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras först information om matens miljöpåverkan. Detta följs 

sedan av en genomgång av skolans undervisning om matens miljöpåverkan. 

Matens miljöpåverkan 

Klimatförändring och biologisk mångfald är två av planetens gränser som 

miljöforskare tror är överskridna (Steffen et. al., 2015). Dessa forskare menar att ett 

överskridande av dessa gränser riskerar att driva jordsystemet in i ett nytt tillstånd 

vilket kommer innebära sämre förutsättningar för utvecklingen av mänskliga 

samhällen (ibid.). Bakgrundskapitlet kommer fokusera på dessa två gränser och hur 

vår livsmedelsproduktion och konsumtion påverkar dem. 

Planetens gränser 

Miljöforskare menar att planeten har nio gränser (Stockholms universitet, 2015). 

Dessa gränser identifierar enligt forskarna miljöproblem som orsakas av människor 

(ibid.). De gränser som beskrivs är: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, 

stratosfärisk ozonnedbrytning, havsförsurning, förändrade biogeokemiska flöden av 

fosfor och kväve, förändrad markanvändning, färskvattenanvändning, introduktion av 

nya livsformer samt atmosfärisk aerosolladdning (Steffen et. al., 2015). 
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Dessa forskare skriver att vi med stor sannolikhet har eller är på väg att överskrida 

fyra av dessa gränser: klimatförändring, förändrad markanvändning, förändrade 

biogeokemiska flöden av fosfor och kväve samt förlust av biologisk mångfald (ibid.). 

Två av dessa gränser, klimatförändring samt förlust av biologisk mångfald, beskrivs 

som så kallade "core boundaries" (ibid.). Dessa två gränser är enligt forskarna så pass 

viktiga att överskridande av enbart en av dem skulle kunna driva jordsystemet ut ur 

det så kallade Holocen stadiet som jorden är i just nu in i ett nytt tillstånd (ibid.). Att 

komma in i detta nya, så kallade Antropocen stadiet skulle bland annat innebära att 

förutsättningarna för utvecklingen av mänskliga samhällen skulle vara mycket sämre 

(ibid.). 

Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald innebär att det finns en variation av unika livsformer (Cardinale 

et. al., 2012). Den biologiska mångfalden är både en del av, och har en positiv 

påverkan på ekosystemen och därmed även på de tjänster som ekosystemen ger till 

oss människor (ibid.). Man kan dela in dessa ekosystemtjänster i fyra olika klasser: 

Försörjande, reglerande, kulturella och stödjande (Millenium Ecosystem Assessment, 

2005). Försörjande tjänster är till exempel mat, vatten och trä (ibid.). Reglerande 

tjänster är till exempel de tjänster som motverkar störningar i naturen, reglerar klimat 

och renar vattnet (ibid.). De kulturella tjänsterna är det spirituella och estetiska och de 

stödjande tjänsterna är till exempel primärproduktionen och näringscirkulation (ibid.). 

Alla dessa ekosystemtjänster leder till mänskligt välbefinnande, tack vare 

ekosystemtjänsterna har vi tillräckligt med mat, tillgång till ren luft och rent vatten, en 

god hälsa, personlig säkerhet med mera (ibid.). 

Att ha ett variationsrikt odlingslandskap och ett omgivande landskap med tillgång till 

olika livsmiljöer som betesmarker, naturliga miljöer och fältkant är bra för den 

biologiska mångfalden (Winqvist, 2013). Att ha lägre intensitet i odlingen samt att 

använda mindre bekämpningsmedel gynnar flera arter som till exempel insekter och 

fåglar (ibid.). 

Flera av ekosystemtjänsterna gynnas av en ekologisk produktion, det finns till 

exempel fler pollinerare på ekologiska gårdar än på konventionella, bland annat på 

grund av de vallar som finns på ekologiska gårdar med växter som blommar 
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(Winqvist, 2013). Många grupper av naturliga fiender till skadedjur gynnas även av 

en ekologisk produktion (ibid.). 

Nötkreatur och lamm som betar hjälper till att hålla betesmarkerna öppna och bidrar 

till ett varierat odlingslandskap, vilket i sin tur är en förutsättning för att den 

biologiska mångfalden bevaras (Livsmedelsverket, 2015). 

Om man i ett jordbruk jobbar för en högre biologisk mångfald, gynnas även flera av 

ekosystemtjänsterna (Winqvist, 2013). Har man en hög biologisk mångfald i ett 

odlingssystem uppstår fördelaktiga interaktioner mellan arter, det innebär bland annat 

att man minskar behovet av bekämpningsmedel eller andra insatsmedel för att bli av 

med skadedjur, då det istället finns arter som äter skadedjuren (Gliessman, 2007). 

Idag utvecklas många naturtyper och arter negativt vilket på sikt skulle kunna leda till 

att de försvinner helt (Naturvårdsverket, 2012). En orsak är att det idag är sällsynt 

med metoder inom jordbruk och skogsbruk som gynnar många arter (ibid.).  

Att ha en biologisk mångfald är viktigt för mänskligheten, den ger oss tjänster som vi 

faktiskt är beroende av (Godfrey et. al., 2010). En ökad biologisk mångfald innebär 

även att planeten får en högre resiliens vilket i sin tur innebär att det blir lättare för 

planeten att hämta sig från störningar (Rockström et. al., 2009). Den biologiska 

mångfalden är livsnödvändig för oss, och då vi i framtiden ska klara av att producera 

ännu större mängder mat än vad vi gör idag och samtidigt släppa ut mindre 

växthusgaser är det viktigt att vi behåller den biologiska mångfalden (Björklund, 

Holmgren & Johansson 2008). Den biologiska mångfalden är viktig för vår 

matproduktion eftersom den både är en del av, och har en positiv påverkan på 

ekosystemen och därmed även på ekosystemtjänsterna (Cardinale et. al., 2012) och då 

ekosystemtjänsterna bidrar till så mycket som matproduktionen är beroende av som 

till exempel vatten, pollinering, näringskretslopp och mycket mer (Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005). 

Klimatpåverkan 

Växthusgaserna som släpps ut av oss människor bidrar till ett varmare klimat 

(Naturvårdsverket, 2012). Om vi fortsätter med dagens utsläppsnivåer förväntas 

jordytans medeltemperatur öka upp emot 6–7°C till år 2100 (IPCC, 2007). 
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Temperaturökningen kommer i sin tur ha en negativ påverkan på 

livsmedelsproduktionen och livsmedelssäkerheten (FAO u.å.). 

Den ökande temperaturen kan leda till farliga effekter på klimatsystemet och 

omfattande effekter för jord- och skogsbruk (Naturvårdsverket, 2012). Det varmare 

klimatet bidrar till exempel till påverkan på regnmängden (Solomon, Plattner, Knutti 

& Friedlingstein, 2009). Detta kan leda till konsekvenser i många områden i världen, 

vissa regioner påverkas inte nämnvärt vid måttliga temperaturökningar, medan andra 

regioner påverkas mer allvarligt (ibid.). Att det blir ännu mer torka i redan torra 

områden kommer leda till utmaningar då det kommer till fördelning av vatten och mat 

(ibid.). 

Cirka 25 % av svenska folkets klimatpåverkan kommer från maten vi äter 

(Naturvårdsverket, 2008). I den siffran räknas produktionen av maten samt transporter 

fram till livsmedelsaffären (ibid.). 

Utsläpp av växthusgaser kan ske direkt, som till exempel metanutsläpp från djur eller 

koldioxidutsläpp vid förbränning av fossila bränslen som används i maskiner i 

jordbruken, eller indirekt som en följd av en förändrad markanvändning (Berners-Lee 

et. al., 2012). Fossila bränslen används även i livsmedelskedjan till exempel vid 

transport, paketering och bearbetning (ibid.). Förutom metan och koldioxid är även 

lustgas en av de vanligaste växthusgaserna, denna växthusgas kommer till exempel 

från gödsel och urin från boskapen (Garnett, 2011).  

Kvävet som finns i marken, vanligen i form av organiskt material bidrar också till 

utsläpp av lustgas (Björklund et. al., 2008). I dagens jordbruk finns det stora överskott 

av kväve, mycket kväve tillförs idag till jordbruksmarkerna för att få större skördar 

(ibid.). Det bildas alltid lite lustgas då det organiskt bundna kvävet omvandlas av 

bakterier till kvävgas (ibid.). Processen där nitrat blir till kvävgas kallas för 

denitrifikation (ibid.). Eftersom det finns stora överskott av kväve i dagens jordbruk 

bidrar detta även till hög denitrifikation och därmed till att mer lustgas bildas (ibid.).  

Samtliga steg i livsmedelskedjan bidrar till växthusgasutsläpp, dock står jordbruket 

för den största delen av utsläppen (Garnett, 2011). Kött och mejeriprodukter är de 

livsmedelsgrupper som orsakar de största utsläppen av växthusgaser (ibid.). Mätt i 



 9 

koldioxidekvivalenter står boskapssektorn för ca 18 % av de växthusgaserna som 

släpps ut världen över (Steinfeld, Gerber, Wassenaar, Castel, Rosales, de Haan, 

2006). 

Kött 

Boskapssektorn bidrar till övergödning bland annat genom kväve- och fosforläckage 

från jordbruksmarken (livsmedelsverket, 2015). Frigörande av kol som varit bunden i 

marken som följd av odling av soja till proteinfoder bidrar till växthuseffekten (ibid.), 

likadant för skövling av skog för att få betesmark (Steinfeld et. al., 2006). Idisslares 

fodersmältning bidrar även stort till växthuseffekten (Livsmedelsverket, 2015). 

Samtidigt äter en svensk person i genomsnitt 50-55 kg kött per år (exklusive ben och 

det svinn som uppstår i livsmedelskedjan) (ibid.). Att minska på köttintaget kan därför 

göra att man minskar sin klimatbelastning stort (ibid.).  

Det finns vissa typer av kött som är bättre än andra ur miljösynpunkt, väljer man till 

exempel naturbeteskött bidrar man till den biologiska mångfalden genom att hålla 

naturbetesmarkerna öppna (Röös, 2012). Väljer man kött från betande djur utnyttjas 

även marken de betar på effektivt då gräset som djuren oftast betar ändå inte hade 

kunnat användas som människoföda (ibid.). 

Globalt bidrar boskapssektorn till större konkurrens om redan knappa naturresurser 

som till exempel land och vatten (Steinfeld et. al., 2006). För att producera 1 kg kött 

går det till exempel åt ungefär 15 000 liter vatten (waterfootprint u.å.), vattnet går 

främst till bevattningen av fodret till djuren (Steinfeld et. al., 2006). Dessa 

vattenmängder kan jämföras med produktionen av 1 kg potatis som kräver cirka 250 

liter vatten (waterfootprint u. å.).  

Av all landanvändning som orsakats av människan globalt sett är boskapssektorn det 

som tar upp mest land (Steinfeld et. al., 2006). De stora landområden som krävs för 

betande och odling av foder kommer bland annat till priset av att stora mängder skog 

måste skövlas (ibid.). Skogsskövling och jordbruk är stora bidragande källor till 

utsläpp av växthusgaser, detta är både direkta och indirekta effekter av 

landanvändningen (Berners-Lee, Hoolohan, Cammack & Hewitt, 2012). Det är inte 

bara utsläpp av växthusgaser skogsskövling och jordbruk orsakar, då detta bland 

annat orsakar förstörelse av naturliga habitat är det även ett hot för den biologiska 
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mångfalden (Richert, 2013). På ca 75 % av all jordbruksmark runt om i världen odlas 

djurfoder (Foley et. al., 2011). Direkt och indirekt tar djurhållningen upp ca 30 % av 

vår isfria jordyta, bland annat genom bete och odling av foder (Steinfeld et. al., 2006).  

Då det kommer till utsläpp av kilo koldioxid per kilo produkt är nötkött ett av 

livsmedlen som släpper ut mest (Röös, 2012). Ett kilo nötkött genererar ca 26 kilo 

koldioxid (ibid.). Detta kan jämföras med andra animaliska produkter som fläskkött (6 

kg koldioxidutsläpp/kg produkt) samt fisk och fågel (3 kg koldioxid/kg produkt) 

(ibid.). Vill man ha proteinkällor som genererar relativt lite koldioxid per kilo produkt 

kan man till exempel välja ägg och nötter (1.5 kg koldioxid/kg produkt) eller 

baljväxter (0.7 kg koldioxid/kg produkt) (ibid.). Vegetabilier har en generellt sett 

mycket mindre klimatpåverkan än kött (Naturvårdsverket 2011). Många utsläpp 

förknippas med djurhållning, mejerivaror bidrar därför på grund av att de är 

animaliska produkter också till stora utsläpp (Naturvårdsverket, 2008). McMichael, 

Powles, Butler & Uauy (2007) menar att det är viktigt att dra ner på vår kött- och 

mjölkkonsumtion för att avvärja en allvarlig klimatförändring. 

Svinn 

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion globalt sett 

idag slängs (FAO, 2013). Att antingen minska, eller eliminera detta svinn helt och 

hållet skulle leda till stora minskningar i växthusgasutsläppen (Berners-Lee et. al., 

2012). Det är inte bara växthusgasutsläppen som påverkas av svinnet (FAO, 2013). 

Svinn bidrar även till all annan miljöpåverkan som orsakas av produktionen av den 

mat som går förlorad, som till exempel påverkan på den biologiska mångfalden, 

vattenanvändningen, landanvändningen med mera (ibid.).  

Ekologisk produktion 

År 2014 ökade försäljningen av ekologisk mat i Sverige med 38 % jämfört med 2013 

(Ekoweb, 2015). Konsumenternas syn på ekologiska produkter har även blivit mer 

positiv på senare år (ibid.). 

De regler som finns för produktionen av ekologisk mat är bland annat att ingen 

användning av konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade 

organismer får förekomma (Einarsson & Karlsson, 2013). De regler som finns för 

ekologisk djurhållning är bland annat att fodret huvudsakligen ska vara ekologiskt 
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producerat, att antibiotika ska användas restriktivt samt att djuren ska få vistas 

utomhus och få utlopp för sina naturliga beteenden (Einarsson & Karlsson, 2013). 

Fördelarna med en ekologisk produktion är bland annat att inga miljögifter sprids 

samt att djurvälfärden ökas (Einarsson & Karlsson, 2013), ekologiska produktioner 

kan också minska klimatpåverkan (El-Hage Scialabba & Müller-Lindenlauf 2010). En 

ekologisk produktion bidrar även till en ökad biologisk mångfald, bland annat 

eftersom kemiska växtskyddsmedel inte är tillåtet och därmed inte sprids till 

ekosystemen (Bengtsson, Ahnström & Weibull, 2005). Ekologiska jordbruk har cirka 

30 % fler arter än konventionella jordbruk (ibid.). Nackdelarna med en ekologisk 

produktion är bland annat att det ofta kräver mer arbete av lantbrukaren än vad en 

konventionell produktion gör (Gliessman, 2007). I en ekologisk produktion använder 

man de resurser som finns i närheten av produktionen och man strävar efter att ha så 

slutna kretslopp som möjligt (ibid.). Detta kräver en ordentlig planering av 

lantbrukaren samt att hen har en hög kompetens inom området (Einarsson & 

Karlsson, 2013). Ekologiska odlingar ger även lägre skördar än konventionella 

odlingar (de Ponti, Rijk & van Ittersum, 2012). 

Det finns olika miljömärkningar som gör att man som konsument lätt kan se om en 

vara är producerad med hänsyn till miljön eller inte. EU-ekologiskt och KRAV är två 

vanliga ekologiska miljömärkningar (KRAV, 2015). 

EU-ekologiskt är en märkning som innebär att varan är producerad enligt EU:s villkor 

och bestämmelser för ekologisk produktion (European Commission, u.å.). Processade 

produkter med märkningen har minst 95 % ekologiska ingredienser (med 

jordbruksursprung) (ibid.). 

Sveriges mest kända miljömärkning för mat är KRAV (KRAV, 2015). För växtodling 

innebär KRAV att varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas 

i odlingen (Nylander, Jonsson, Marklinder & Nydahl, 2014). KRAV-märket innebär 

även att maten är producerad med hänsyn till människor och djur, bland annat genom 

att bonden får en renare arbetsmiljö, att det finns regler för social hänsyn, samt att 

reglerna för djuromsorg är mer omfattande än de minimiregler EU har för ekologisk 

produktion (KRAV, 2015).  
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Närproducerade livsmedel 

Begreppet närproducerat definierar många på sitt eget sätt då det ännu inte är 

definierat hur nära en vara ska ha producerats för att få kallas närproducerad 

(Wretling Clarin, 2010). Bondens egen marknad (en marknad där lantbrukare och 

producenter säljer sina produkter) har definierat närproducerat som att maten ska 

komma från en radie på max 25 mil (Bondens egen marknad, u.å.).  

Idag importeras mycket foder och konstgödsel till svenskt jordbruk, vilket väcker 

frågan om en vara som beskrivs som närproducerad men som producerats med det 

importerade fodret eller konstgödslet egentligen fortfarande kan räknas som 

närproducerat (Röös, 2012).  

Att köpa närproducerad mat är positivt på flera sätt, att köpa kött från betande djur 

ökar till exempel den biologiska mångfalden (Wretling Clarin, 2010). Närproducerad 

mat bidrar även till ökad spårbarhet, alltså att konsumenterna kan få kunskap om hur 

produktionen av maten går till samt om vart maten kommer ifrån (ibid.). 

Hur ett livsmedel har transporterats bidrar till det totala växthusgasutsläppet av 

livsmedlet (Wretling Clarin, 2010). Ser man till en varas totala klimatpåverkan under 

hela livscykeln står dock transporten för en liten del (ibid.).  

I en studie som gjordes av Åström, Roth, Wranne, Jelse & Lindblad (2013) där de 

analyserade klimatpåverkan vid olika typer av livsmedelskonsumtioner visade det sig 

att ett val av lokalt producerade varor hade relativt liten effekt på klimatpåverkan då 

man jämför med andra val av livsmedelskonsumtionstyper. Den typ av 

livsmedelskonsumtion som istället hade minst klimatpåverkan var den som var 

vegetarisk och enligt säsong (ibid.). Slutsatsen de drog var att det allra viktigaste är att 

vi fokuserar på vad vi äter och att lika stort fokus då inte behöver ligga på till exempel 

transporter (ibid.). 

Utmaningar för framtidens livsmedelsproduktion 

Både vår population och vår konsumtion ökar (Foley et. al., 2011). Detta ställer krav 

på naturens resurser som måste möta framtidens behov av livsmedelssäkerhet och 

hållbarhet (ibid.). Världen beräknas bestå av cirka nio miljarder människor år 2050 

och matproduktionen beräknas behöva öka med 70 % till år 2050 för att kunna mätta 
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denna växande befolkning (FAO, u.å.). Detta skapar stora utmaningar för oss 

människor att i framtiden producera mat på ett hållbart sätt till en ökande population.  

Vi behöver omvandla jordbruket för att ge kommande generationer en 

livsmedelssäkerhet och hållbarhet (Foley et. al., 2011). Godfray et. al. (2010) menar 

att det bland annat är viktigt att vi inte fortsätter utarma den biologiska mångfalden, 

då den både ger och kommer ge värdefulla ekonomiska och kulturella fördelar för 

våra framtida generationer. Vi behöver även vidta åtgärder och använda metoder som 

maximerar skörden med så lite insatsmedel som möjligt (Smith & Gregory, 2012).  

Den fossila energin, till exempel gas, olja och kol är på väg att ta slut (WWF, 2011). 

För jordbruken kommer detta till exempel innebära att de i framtiden kommer behöva 

drivas utan fossil energi (ibid.). Exempel på hållbara energiformer är vind- och 

solenergi (ibid.). Ekosystemtjänster kommer även vara helt avgörande för att kunna 

driva framtidens jordbruk, då de bidrar till så mycket som matproduktionen är 

beroende av, som till exempel vatten, pollinering, klimat, fotosyntes och mycket mer 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005).  

En annan utmaning för framtidens livsmedelsproduktion är markanvändningen. 

Ökningen av matproduktionen som måste ske för att kunna ge en livsmedelssäkerhet i 

framtiden bör ske utan att ytterligare markanvändning för odling krävs (The Royal 

Society, 2009). Detta är både på grund av de miljökonsekvenser som sker med ökad 

markanvändning, samt att större vattenmängder för att kunna bevattna det ökande 

antalet odlingar skulle behövas, vilket det kommer finnas otillräckligt av (ibid.).  

Att minska vårt matsvinn är även något vi behöver göra, genom att använda den mat 

som redan är producerad på ett bättre sätt kan man mätta fler människor samtidigt 

som man inte behöver öka jordbruksproduktionen lika mycket (FAO, 2013). Då det 

kommer till våra konsumtionsvanor är en viktig aspekt för en hållbar konsumtion 

bland annat att minska vårt köttintag (Richert, 2013.). Att ändra våra 

konsumtionsmönster kommer dock bli en utmaning (ibid.). Richert (2013) menar att 

människor antagligen kommer se förändringen som kommer krävas på konsumtionen 

som ett intrång på deras vanor. 

Åtgärder som ökar livsmedelsproduktionen men som även ökar växthusgasutsläppen 
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kommer inte vara hållbara i framtiden (The Royal Society, 2009). 

Undervisning om människans miljöpåverkan i skolan 

Vad utbildningen i de svenska skolorna ska innehålla styrs av läroplanen (Lgr 11) 

(Skolverket, 2011). Läroplanen innehåller kursplaner för respektive ämne som i sin 

tur innehåller syfte med de långsiktiga mål som finns för undervisning i ämnet, 

centralt innehåll samt kunskapskrav för att uppnå respektive betygsnivå (E-A) i 

årskurs 3, 6 respektive 9 (ibid.). Uppsatsförfattaren tolkar undervisningen av 

människans miljöpåverkan som främst förekommande i fyra av ämnena i 

grundskolan: hem- och konsumentkunskap, biologi, kemi samt geografi. De 

lärandemålen som eleverna bör ha uppnått efter samtliga år i grundskolan (årskurs 1-

9) inom dessa ämnen och som av uppsatsförfattaren främst bedöms röra människans 

miljöpåverkan är: 

• Hem- och konsumentkunskap: Värdera val och handlingar i hemmet och 

som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (Skolverket, 

2011, s. 34). 

• Biologi: Använda kunskaper i biologi för att granska information, 

kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet (Skolverket, 2011, s. 148-149). 

• Kemi: Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera 

och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet 

(Skolverket, 2011, s. 169). 

• Geografi: Analysera hur naturens egna processer och människors 

verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen 

(Skolverket, 2011, s. 179).  

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden 

kring etik och hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 180). 

Under rubriken "skolans uppdrag" beskrivs det att det är betydelsefullt att anlägga 

olika perspektiv i undervisningen för eleverna, ett av perspektiven är 

miljöperspektivet (Skolverket, 2011). Följande står i läroplanen: "Genom ett 

miljöperspektiv får [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
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och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och 

vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling." 

(Skolverket, 2011, s. 9). Skolan har även övergripande mål som eleverna ska ha 

uppnått efter att ha gått ur grundskolan (Skolverket, 2011). De övergripande 

kunskapsmålen som av uppsatsförfattaren bedöms behandla människans 

miljöpåverkan är att eleverna: "har fått kunskaper om förutsättningarna för en god 

miljö och en hållbar utveckling." (Skolverket, 2011, s. 14), "visar respekt och omsorg 

för såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv." (Skolverket, 2011, s. 12) samt 

"har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället." (Skolverket, 2011, s. 14). 

Van Petegem & Blieck (2006) menar att utbildning är nödvändigt för att barnen både 

ska kunna förstå miljöproblemen samt för att de ska kunna lösa dessa. Utbildning 

behövs för att förbereda barnen för att kunna undersöka olika sätt att främja hållbarhet 

(ibid.). 

Det är extra viktigt att utbilda just unga människor om miljön och 

klimatförändringarna (FAO, 2015). Om undervisningen i skolan planeras väl kan 

många unga bli påverkade av skolan och sprida dessa kunskaper vidare i samhället 

(ibid.). Skolan är den vanligaste informationskällan om frågor som rör miljö (OECD, 

2009). Utmaningarna för utbildning om miljö är att få både informerade och 

motiverade elever som även kan agera efter sina kunskaper (ibid.).  

Vad styr för att ändra ett beteende till ett positivt miljöbeteende? 

Hungerford & Volk (1990) menar att då det kommer till miljöutbildning menar 

många att man genom att ge kunskap om miljön och dess problem även kan förändra 

beteenden. Författarna håller dock inte med om detta utan menar att detta inte är fallet 

om man ska utbilda individer med ansvarsfullt miljöbeteende (ibid.). Författarna 

menar att lärare har fokuserat för mycket på kunskap om miljöproblemen och att man 

istället borde fokusera mer på utbildning så eleverna får handlingsförmåga om hur 

man faktiskt ska lösa dem (ibid.).  

Även Marcinkowski (2010) menar att man för att genom utbildningen kunna ändra 

elevernas beteende till positiva miljöbeteenden behöver fokusera mindre på 

medvetenhet och kunskap om miljöproblemen, och fokusera mer på 



 16 

handlingsförmåga och problemlösning av miljöfrågorna.  

Att ha ett positivt miljöbeteende innebär att man har ett beteende där man försöker 

minska den negativa påverkan människor har på miljön (Kollmuss & Agyeman, 

2002). Vad som får oss att ändra beteende till positiva miljöbeteenden är ett komplext 

område, och det finns flera faktorer som påverkar hur vi agerar (ibid.). Författarna 

menar att det inte finns en direkt koppling mellan kunskap om miljöfrågor och 

positivt miljöbeteende, att ha mer utbildning betyder inte att man utför mer positiva 

miljöbeteenden. De menar istället att kunskap tillsammans med attityder, värderingar 

och personliga egenskaper bildar ett miljövänligt medvetande som sedan leder till 

positivt miljöbeteende. 

Bamberg & Möser (2007) gjorde en modell av vad som ledde till positivt 

miljöbeteende. De menar att attityder inte direkt styr beteende men däremot styr 

intentionen att agera beteende, som i sin tur styrs av attityd, moral norm (värderingar) 

och upplevd beteendekontroll (att man känner att man klarar av att agera). Dessa styrs 

sedan av bland annat social norm och skuldkänslor som till sist styrs av medvetenhet 

av problemen och inre erkännande (ibid.). Kunskapen och medvetenheten om 

miljöproblemen är viktig, men den är inte direkt, utan indirekt avgörande för att 

resultera i positiva miljöbeteenden (ibid.). Kollmuss & Agyeman (2002) beskriver 

även att man delvis genom att få kunskap om miljöproblemen kan ändra attityd och 

värderingar om dem.  

Brülde & Sandberg (2012) menar att anledningen till att många människor inte gör 

lika mycket för miljön som de borde bland annat kan bero på att man tänker att det 

man som enskild individ gör är en droppe i havet. De menar även att det kan bero på 

att många upplever klimatförändringarna som långsamma trots att det egentligen är 

akuta. Detta gör att vi lever som vi gör fast vi egentligen borde förändra vårt sätt att 

leva (ibid.). Om vi vet att fler agerar för att rädda klimatet menar de att det är större 

chans att man vill göra detsamma och motsatt om vi vet att få gör det blir vi mindre 

benägna att själva göra det (ibid.).  

Öhman & Östman (2008) menar att för utbildning av hållbar utveckling är den etiska 

tendensen i utbildningen mycket viktigt. De talar om olika situationer i utbildningen 

där den etiska tendensen visar sig: moraliska reaktioner (spontana emotionella 
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reaktioner vid olika situationer som till exempel orättvis behandling), normer för rätt 

beteende (vi justerar vårt beteende efter hur vi förväntas agera av sociala 

omgivningen) och etiska reflektioner (reflektioner om anledningen till vårt moraliska 

handlande, vad är bra och vad är rätt?) (ibid.). Då detta sker i utbildning om hållbar 

utveckling kan detta, menar dem, öka elevernas medvetenhet, tolerans och förmåga 

att interagera med människor med olika attityder (ibid.).  

Viktiga kunskapsområden om mat och miljö 

Som tidigare nämnt är biologisk mångfald och klimatförändring två av planetens 

gränser som av miljöforskare beskrivs som "core boundaries" (Steffen et. al., 2015). 

Det nämndes även att dessa två gränser av forskarna bedöms som så pass viktiga att 

överskridande av enbart en av dem skulle kunna driva jordsystemet in i ett nytt 

tillstånd som bland annat innebär att förutsättningarna för utvecklingen av mänskliga 

samhällen skulle vara mycket sämre (ibid.). De kunskapsområden som skulle kunna 

vara viktigast inom mat och miljö är de som påverkar dessa "core boundaries", 

eftersom en ökad biologisk mångfald samt minskad klimatpåverkan är och kommer 

vara så pass viktigt för den framtida livsmedelsproduktionen (Godfray et. al., 2010; 

The Royal Society, 2009). Kött, ekologiskt och svinn är tre av dessa 

kunskapsområden, då man både genom att äta mindre kött, mer ekologiskt samt 

genom att minska sitt svinn minskar både klimatförändringar samt förlusten av 

biologisk mångfald (FAO, 2013; Steinfeld et. al., 2006; El-Hage Scialabba et. al., 

2010; Winqvist, 2013), kan kunskaper om dessa tre områden vara mycket viktiga att 

eleverna har för att kunna göra klimatsmarta matval i framtiden. 

Utifrån den forskning inom områdena kött, ekologiskt och svinn som framkommit i 

bakgrundskapitlet anser jag att några av de kunskaper eleverna behöver ha är att:  

Kött: Veta vilka typer av kött som är bättre/sämre än andra ur klimatsynpunkt. Veta 

att det ger mindre utsläpp, är bättre för den biologiska mångfalden samt är mindre 

resurskrävande att äta en vegetarisk diet jämfört med en diet med kött. Veta att vissa 

typer av kött kan bidra till en biologisk mångfald genom att hålla naturbetesmarker 

öppna, samt kan vara effektiva då djuren betar sådant vi människor inte kunnat äta 

ändå. Veta att vi i framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion 

bland annat borde äta mindre kött. 
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Ekologiskt: Veta vad KRAV-märkningen, samt vad ett ekologiskt jordbruk innebär. 

Eleverna bör även veta att en hållbar framtida livsmedelsproduktion bland annat 

skulle gynnas av att vi producerade mer ekologisk mat och att detta bland annat beror 

på att en ekologisk produktion bidrar till en biologisk mångfald. 

 

Svinn: Veta att en stor del av människans påverkan på klimatet kommer från maten vi 

äter samt att även en stor del av all tillgänglig mat globalt sett slängs idag, vilket 

därmed bidrar till en stor klimatpåverkan och miljöpåverkan. Att svinn bidrar till all 

miljöpåverkan som produktionen av maten har bör man även ha kunskaper om. 

Eleverna bör även veta att vi för en framtida hållbar livsmedelsproduktion bland annat 

borde minska vårt svinn. 

Elevers kunskaper om matens miljöpåverkan 
 

Internationella studier 

Harker-Schuch & Bugge-Henriksen (2013) genomförde en studie på 188 studenter i 

Österrike och Danmark om hur kunskaper påverkar åsikter om klimatförändringar. 

Resultaten visade att kunskaperna eleverna hade om klimatförändringarna signifikant 

påverkade de åsikter de hade om dem (ibid.). Resultaten visade även att 68 % av 

eleverna menade att klimatförändringarna är ett hot och att 79 % menade att 

klimatförändringarna har orsakats av människorna samt att 92 % menade att 

klimatförändringarna sker just nu (ibid.). 

Ytterligare en undersökning gjordes i USA på elever i årskurs 7, där man ville veta 

deras kunskaper om den globala uppvärmningen och klimatförändringar (Shepardson, 

Niyogi, Choi, & Charusombat, 2009). Det visade sig att de saknade en bredare 

begreppsbildning om detta, speciellt då det gällde vilken betydelse växthuseffekten 

hade för den globala uppvärmningen (ibid.). Eleverna saknade även en bred 

begreppsbildning om vilken effekt globala uppvärmningen har på växter, djur, vatten 

och väder (ibid.). Då eleverna skulle beskriva vilka mänskliga aktiviteter som fick 

koldioxidhalterna att öka var det ingen som nämnde jordbruket som en av orsakerna, 

snarare transportsektorn och fabriker (ibid.). En tredjedel av studenterna trodde att 

globala uppvärmningen skulle orsaka att fler människor dog på grund av brist på mat, 
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vatten och ett varmare klimat (ibid.). Tjugotvå procent av eleverna trodde att 

mänskligheten inte alls skulle påverkas av den globala uppvärmningen på grund att vi 

skulle ha teknologin för att lösa det eller lösa det på annat sätt (ibid.).  

En studie gjordes på 51 högstadieelever i USA där man ställde frågor om den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna (Shepardson, Niyogi, Choi & Charusombat, 

2012). Det visade sig att många elever menade att klimatförändringarna och den 

globala uppvärmningen inte skulle påverka mänskligheten stort i framtiden, de 

menade istället att människor kommer hitta på nya tekniker och anpassa sig till det 

nya klimatet (ibid.). En del studenter menade dock att vi skulle dö av vattenbrist och 

uttorkning (ibid.). Många menade även att växter och djur kommer dö av det varmare 

klimatet, här fokuserade de dock bara på vilda växter och djur, få studenter tog upp 

påverkan på jordbruksgrödor och boskap (ibid.). Många menade att de höga 

koldioxidnivåerna i atmosfären var en följd av fabriker och transportsektorn och 

menade därför att vi skulle köra mindre bil och ha färre fabriker för att minska 

människans koldioxidutsläpp (ibid.). Sammanfattningsvis kom man fram till att dessa 

studenters kunskaper om globala uppvärmningen och klimatförändringarna var 

begränsade och simplifierade (ibid.). 

En studie gjordes på barn i 13-15 års ålder i Belgien och Zimbabwe där man 

undersökte deras syn på miljön (Van Petegem et. al., 2006). Det visade sig att barnen 

från både Belgien och Zimbabwe hade en dålig miljömedvetenhet, dock var barnen 

från båda länderna medvetna om den negativa påverkan människan har på naturen 

(ibid.). Barnen i Belgien visades dock ha mer miljöskyddande attityder medan barnen 

i Zimbabwe visade attityder om att de var dominanta över naturen och att de hade rätt 

att använda naturresurser för deras behov, samtidigt som de menade att vi bör 

begränsa vår användning av naturresurser (ibid.).   

Svenska studier 

I Sverige utfördes en studie på tonåringar och unga vuxna där man undersökte om 

hopp hade en positiv påverkan på positiva miljöbeteenden, resultaten visade mycket 

riktigt att när de unga hade hopp om att vi skulle klara klimathotet visade det sig att 

de utförde fler positiva miljöbeteenden och engagerade sig mer i miljön (Ojala, 2012). 
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En annan studie om inställningar till miljöproblem gjordes på elever i OECD1 länder 

och visade att ju lägre kunskapspoäng de fått i miljövetenskap, ju mer optimistiska 

var de att miljöproblemen skulle förbättras inom de kommande 20 åren (OECD, 

2009).  

Då frågor om miljöproblem ställdes bland svenska elever uppgav 76 % av eleverna att 

de visste något om hur skog röjdes för att göra plats för annan markanvändning, och 

47 % var bekanta eller visste något om konsekvenserna av detta (OECD, 2009). 

Sjuttiofyra procent av eleverna menade att detta miljöproblem är något som 

befolkningen i Sverige bör vara oroliga för (ibid.). Nittiosju procent av eleverna 

menade att de var bekanta med utrotning av djur och växter, 76 % menade att detta 

miljöproblem är något som befolkningen i Sverige bör vara oroliga för (ibid.). 

Luftföroreningar visste 96 % av eleverna någonting om, där 83 % menade att 

Sveriges befolkning bör vara oroliga för detta (ibid.). Sextiosex procent var bekanta 

med eller visste något om ökande växthusgaser i atmosfären (ibid.). En studie gjordes 

2013 där bland annat frågor om kunskaper om ekologisk hållbar utveckling ställdes 

till svenska unga elever (Manni, Sporre & Ottander, 2013). De flesta förstod och 

kunde förklara simpla ekologiska relationer i naturen (ibid.). Då de fick frågan vad de 

tyckte om människans påverkan på naturen fokuserade många på att människorna har 

en negativ påverkan på naturen (ibid.). 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka kunskaper åttondeklassare har om 

matens miljöpåverkan. Detta för att undersöka om eleverna har lärt sig det de ska 

kunna enligt läroplanens lärandemål i olika ämnen angående människans 

miljöpåverkan där uppsatsförfattaren har riktat in sig på elevernas kunskaper om 

miljöpåverkan av människans matkonsumtion. Ett syfte är även att undersöka om 

eleverna har kunskaper om några av vad som av uppsatsförfattaren bedömt som de 

viktigaste kunskapsområdena om mat & miljö.  

Syftet är även att undersöka om lärandemålen är tillräckliga för att göra det möjligt 

för eleverna att göra miljömedvetna val om mat. Slutligen är syftet även att undersöka 
                                                        
1 OECD är ett forum där olika regeringar jobbar med ekonomiska, sociala och 
miljömässiga frågor om globalisering (OECD, 2009). Det finns 30 OECD länder, 
där Sverige är ett av dem (ibid.).  
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om kunskaperna om matens miljöpåverkan skiljer sig åt mellan flickor och pojkar 

samt mellan de olika skolorna. 

Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs det vilka metoder som använts i studien samt motivering till 

varför dessa har använts.  

Enkätstudie 

För att besvara studiens syfte bedömdes en enkätstudie som en bra metod. Fördelar 

med enkäter är att man kan nå ut till fler personer på kort tid (Bryman, 2011), vilket 

var önskvärt för denna studie. Man undviker även den så kallade intervjuareffekten 

(ibid.). Intervjuareffekten innebär att svaren som respondenterna lämnar vid en 

intervju kan påverkas av intervjuaren (ibid.). Nackdelarna med enkäter är att 

respondenterna inte kan fördjupa sina svar samt att följdfrågor inte kan ställas (ibid.). 

För att undvika enkäter som bara är halvt ifyllda, samt obesvarade frågor och 

funderingar om enkätfrågorna från respondenterna valde uppsatsförfattaren att 

närvara under samtliga lektioner då enkäterna fylldes i. Frågorna i enkäten utformades 

utifrån lärandemålen och betygskriterierna (se bilaga 1.) från de ämnen som av 

uppsatsförfattaren främst bedömdes beröra människans miljöpåverkan, frågorna 

riktades in på människans miljöpåverkan genom matkonsumtionen. Efter att ha läst 

igenom samtliga kursplaner i samtliga ämnen i läroplanen bedömdes tillslut hem- och 

konsumentkunskap, kemi, biologi samt geografi vara de ämnen som främst berörde 

människans miljöpåverkan. Utöver detta har frågorna formulerats utifrån vad man 

som konsument enligt uppsatsförfattaren behöver veta för att göra miljömedvetna val 

om mat, vilket har utformats utifrån uppsatsens bakgrund (se sid. 17–18). Då frågorna 

formulerats uppstod olika frågeområden: kött, svinn, ekologiskt, olika livsmedels 

klimatpåverkan och framtidens livsmedelsproduktion. 

De flesta frågorna var slutna med fasta svarsalternativ. Bryman (2011) menar att det 

oftast är lättare att svara på slutna än öppna frågor. Då möjligheterna till egna 

reflektioner och tankar begränsas med fasta svarsalternativ (ibid.) valdes även två 

öppna frågor att tas med. Frågorna formulerades enkelt för att eleverna lätt skulle 

kunna svara på frågorna utan större funderingar.  



 22 

Urval 

Från början var det tänkt att niondeklassare skulle delta i studien, då jag ville 

undersöka kunskaperna eleverna fått från samtliga år i grundskolan bedömdes 

niondeklassare som det bästa alternativet att göra enkätundersökningen på. På grund 

av tidsbrist med anledning av nationella prov kunde dock inte tillräckligt många 

skolor delta. Åttondeklassare valdes då istället.  

Ett geografiskt bekvämlighetsurval skedde på så sätt att samtliga skolor var belägna i 

Örebro län. Tre olika kommuner valdes sedan ut i länet för att få en bra spridning på 

skolorna. Dessa tre kommuner valdes även de ut med ett bekvämlighetsurval på grund 

av ekonomiska och tidsmässiga skäl, de valdes dock även så att storleken på 

kommunerna skulle variera. Den största kommunen har ca 145 000 invånare, den näst 

största har ca 20 000 invånare och den minsta ca 7 000 invånare (Statistiska 

centralbyrån, 2016).  

Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes innan enkätundersökningen i skolorna ägde rum. Fem 

personer i 20-årsåldern valdes ut. Kravet på dessa personer var att de inte skulle ha 

någon utbildning eller bredare kunskap inom ämnet mat och miljö, då syftet bland 

annat var att se om frågorna var lättförstådda. Syftet var även att få en allmän 

utvärdering av enkäten samt för att ta reda på ungefär hur lång tid den skulle ta att 

fylla i innan den riktiga studien satte igång. Pilotstudien resulterade i att vissa 

svarsalternativ, formalia samt ordval ändrades. Det kunde även konstateras att 

enkäten skulle ta mellan 10-15 minuter att fylla i.  

Analys av läroplan 
 

Ett syfte i denna uppsats var att ta reda på om lärandemålen är tillräckliga för att göra 

det möjligt för eleverna att göra miljömedvetna val om mat. Lärandemålen 

analyserades utefter den information som framkommit i bakgrundskapitlet om hur 

man kan ändra beteenden till positiva miljöbeteenden. De huvudsakliga teorier som 

använts som utgångspunkt om hur dessa beteendeförändringar sker är: 
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• Det som främst styr för att ändra beteende till ett positivt miljöbeteende är 

attityd, värderingar och att man har handlingsförmåga och 

problemlösningskunskaper (Marcinkowski, 2010; Bamberg & Möser, 

2007; Kollmuss & Agyeman, 2002). Attityd och värderingar påverkas 

bland annat av skuldkänslor och social norm, samt att man får kunskap om 

miljöproblemen (Bamberg & Möser, 2007). Handlingsförmåga och 

problemlösningskunskaper får man genom att utbildningen riktas in på 

detta (Hungerford & Volk, 1990; Öhman & Östman, 2008).  

Genomförande 

Rektorerna på skolorna kontaktades först via mail och sedan telefon. Författaren och 

studien presenterades och en förfrågan ställdes därefter att få använda ca 15 minuter 

av två av åttondeklassarnas ordinarie lektioner. Efter att ha kontaktat 11 skolor i de 

olika kommunerna tackade tillslut tre skolor ja till att delta. Enkäterna delades ut i 

klasserna och eleverna informerades om studiens syfte, att de skulle vara helt 

anonyma, samt att deltagande var frivilligt. För att få en hög svarsfrekvens var jag 

närvarande under samtliga tillfällen då enkäterna fylldes i. Datainsamlingen pågick 

under en period på 3 veckor (v. 16, 17 och 18). Enkäterna samlades in och samtliga 

svar kodades och skrevs in i kalkylprogrammet Excel. De öppna frågorna 

analyserades genom en innehållsanalys där textstyckena först förkortades till 

meningsenheter, där texten förkortades men innehållet relevant för syftet fanns kvar 

(Graneheim & Lundman, 2004). De förkortade meningsenheterna kodades sedan, och 

delades till sist in i kategorier där grundinnehållet formulerades till teman (ibid.). 

Slutligen analyserades samtliga frågor genom att ställa elevernas svar i enkäten mot 

lärandemålen i de olika ämnena, samt mot det man bör kunna om matens 

miljöpåverkan för att göra medvetna val som konsument, vilket formulerats av 

uppsatsförfattaren (se sid. 17–18). Se bilaga 1 för betygskriterierna för samtliga 

ämnen som av uppsatsförfattaren främst bedöms beröra människans miljöpåverkan 

samt bilaga 2 för enkäten. 

Etiska regler 

I denna studie har etiska principer tagits i beaktande. Dessa är enligt Bryman (2011) 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att personerna som är inblandade i studien ska känna till 

studiens syfte (ibid.). De ska även veta om att deltagande i studien är frivilligt samt att 

de när som helst kan välja att hoppa av studien (ibid.). Samtyckeskravet innebär att de 

som deltar i studien har rätt att bestämma över sin medverkan (ibid.). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter och andra uppgifter om 

deltagarna ska behandlas med konfidentialitet, de ska förvaras så de ej kan kommas åt 

av obehöriga (ibid.). Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som i studien samlas in 

om deltagarna endast får användas för studiens ändamål (ibid.).  

Resultat 
Resultatet presenteras först utefter de olika frågeområden som framkommit i enkäten. 

Därefter presenteras resultatet om skillnader i kunskap om matens miljöpåverkan 

mellan pojkar och flickor samt mellan de olika skolorna. 

Resultat från enkätfrågor 
Totalt 116 elever deltog i enkätstudien, 59 pojkar, 49 flickor, samt åtta elever som 

ansåg sig som ett annat kön eller som inte ville uppge kön. Frågorna 4,6 och 9 svarade 

samtliga elever på. På frågorna 1,2,3,7, och 8 svarade alla elever utom en. På fråga 5 

svarade alla elever utom 12 på vad de trodde hade mest klimatpåverkan och på det de 

trodde hade minst klimatpåverkan svarade alla elever utom 11 elever i kategorin frukt 

& grönt och alla utom nio i kategorin kött. På frågorna 10 och 11 svarade alla elever 

utom två. På de öppna frågorna var svarsfrekvensen lägre. På fråga 12 var det 22 

elever som inte svarade och på fråga 13 var det 29 elever som inte svarade.   

Kött  
 
En majoritet av eleverna svarade att den livsmedelsgrupp som är mest klimatsmart är 

vegetariskt (se figur 1), 25 % av eleverna trodde istället att fisk var det mest 

klimatsmarta alternativet och 6 % trodde att kött var mest klimatsmart. Femtiofyra 

procent av eleverna trodde att nötkött är den köttsort som har mest klimatpåverkan, 

följt av fläskkött (22 %), viltkött (13 %), lammkött (6 %) och fågelkött (5 %). 

Trettioåtta procent av eleverna trodde att fågelkött är den köttsort som har minst 

klimatpåverkan följt av viltkött (36 %), nötkött (10 %), lammkött (9 %), och fläskkött 

(6 %).  
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Figur. 1. Vilken livsmedelsgrupp eleverna tror är mest klimatsmart. 

Svinn  
 
De flesta elever trodde att en stor del av all tillgänglig mat globalt sett slängs idag (se 

figur 2). Då eleverna skulle svara på hur stor del av människans påverkan på klimatet 

de trodde kom från maten vi äter trodde de flesta elever att människans påverkan på 

klimatet från maten vi äter var stor. Två procent av eleverna trodde att påverkan var 

0-10 %, 9 % trodde att det var 10-20 %, 17 % trodde att det var 20-30 %, 32 % trodde 

att det var 30-40 %, 23 % trodde att det var 40-50 % och 18 % trodde att det var 50 % 

eller mer. 

 
Figur 2. Hur stor del av all tillgänglig mat globalt sett eleverna tror slängs idag. 
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Ekologiskt  
 

De flesta elever visste vad ett ekologiskt jordbruk innebar och svarade alltså att ett 

ekologiskt jordbruk innebär att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel får 

användas (se figur 3). Fyrtio procent av eleverna visste vad KRAV-märkningen 

innebar, alltså var det många elever som inte hade kunskap om vad märkningen 

innebar (se figur 4).  

 
Figur 3. Vad eleverna tror att ett ekologiskt jordbruk innebär. 

 

 
Figur 4. Vad eleverna tror att KRAV-märkningen innebär. 
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Olika livsmedels klimatpåverkan  
 
En stor majoritet av eleverna trodde att transporterna står för den största delen av 

matens totala miljöpåverkan (se figur 5).  

 
Figur 5. Vad eleverna tror står för den största delen av matens miljöpåverkan. 

 

Framtidens livsmedelsproduktion (öppna frågor) 
 
Fråga 12 
 
Nästan alla elever var negativt inställda till vad konsekvenserna skulle bli för miljön 

om vi fortsatte äta som vi gjorde idag. Många menade att jorden kommer förstöras 

eller gå under och att vi tillslut inte kommer kunna bo på jorden. Många menade även 

att växthuseffekten kommer göra så det blir varmare. Många menade att djur, växter 

och människor kommer dö ut. Att det tillslut kommer bli matbrist nämndes även av 

flera elever. 

 
Fråga 13  
 
Nästan alla elever menade att våra traktorer och maskiner bör drivas med el för en 

hållbar livsmedelsproduktion i framtiden. En stor del av eleverna betonade att våra 

transporter måste minska eller/och att vi måste äta mer närodlat. Många av eleverna 

menade att vi måste börja odla och/eller äta mer ekologiskt och en del menade även 

att vi måste äta mindre kött och/eller mer vegetariskt. Att vi borde minska vårt svinn 

nämndes av några få elever.  



 28 

Skillnad mellan pojkar och flickor 

Resultaten skiljde sig inte mycket åt mellan flickor och pojkar. De enda frågorna där 

resultaten skiljde sig åt nämnvärt var fråga 3 och 4. På fråga 3 trodde flickorna att 

människans påverkan på klimatet från maten vi äter var större än vad pojkarna trodde, 

och på fråga 4 trodde flickorna att vi slängde mer mat än vad pojkarna trodde. 

Åttioåtta procent av flickorna svarade att människans påverkan på klimatet genom 

maten vi äter var 30-40 % eller mer, medan endast 60 % av pojkarna trodde detta. På 

fråga 4 trodde 82 % av flickorna att 40 % eller mer av all tillgänglig mat globalt sett 

slängs, medan 53 % av pojkarna trodde detta.   

Skillnad mellan de olika skolorna 

Resultaten mellan de olika skolorna skiljde sig inte mycket åt. De enda frågorna där 

resultatet skiljde sig åt nämnvärt var fråga 2, 5 och 13. På fråga två trodde 85 % av 

eleverna i skola 2 att ett ekologiskt jordbruk innebär att inga bekämpningsmedel eller 

konstgödsel får användas. Detta alternativ valdes av endast 43 % av eleverna i skola 3 

och 52 % av eleverna i skola 1. På fråga 5 hade eleverna i skola 3 bättre kunskaper, 

65 % av eleverna menade att det kött som har minst klimatpåverkan är viltkött, medan 

endast 26 % av eleverna i skola 2 och 5 % av eleverna i skola 1 svarade detta. Då det 

kom till vilket kött som hade mest klimatpåverkan svarade 71 % av eleverna i skola 3 

att det var nötkött, endast 50 % av eleverna i skola 1 och 38 % av eleverna i skola 2 

svarade detta. På fråga 13 hade eleverna i skola 2 bättre kunskaper än de andra 

skolorna, då många elever i skola 2 betonade att vi måste äta mindre kött och 

producera och äta mer ekologiskt för en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden, 

något som även nämndes av eleverna i de andra skolorna men inte i lika stor 

utsträckning. 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först studiens resultat och därefter studiens metod. 

Resultatdiskussion 

Eleverna hade relativt goda kunskaper om matens miljöpåverkan. De flesta elever 

hade kunskap om att den mest klimatsmarta livsmedelskategorin är vegetariskt. En 
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stor del av eleverna visste vad ett ekologiskt jordbruk innebar. Eleverna hade dock 

relativt låga kunskaper om vilka köttsorter som har mest respektive minst 

klimatpåverkan. De hade även relativt låga kunskaper om vad KRAV-märket innebär, 

vilket jag anser som problematiskt då man för att kunna välja ekologiska livsmedel i 

affären bland annat bör ha kunskaper om vad KRAV-märkningen innebär. De flesta 

elever trodde att vårt svinn är stort samt att människans påverkan på klimatet genom 

maten vi äter är stor. Att många elever vet att maten står för en stor del av 

klimatpåverkan och att även en stor del av denna mat tillslut blir svinn tror jag gör att 

eleverna förstår att vi till stor del påverkar vårt klimat genom svinnet, vilket jag anser 

är bra att de förstår. Det vetenskapliga underlaget då det gäller svinn och 

livsmedelssystemets klimatpåverkan är osäkert då siffrorna varierar mellan olika 

studier, beroende på vilka systemgränser och metoder som använts i studierna. Det 

finns till exempel studier som visar att livsmedelssystemets klimatpåverkan kan vara 

så mycket som 50 % (Grain, 2011), trots att Naturvårdsverket (2008) anger att siffran 

är cirka 25 %, därför anser jag att den exakta siffran som eleverna uppger inte är 

viktig.  

Eleverna har relativt goda kunskaper inom områdena kött, svinn och ekologiskt, dock 

anser jag att det finns områden där deras kunskaper skulle behöva vara större för att 

de är så viktiga att medborgare kan för att vi ska nå en hållbar livsmedelsproduktion i 

framtiden. Dessa områden är ekologiska miljömärkningar samt klimatpåverkan av 

olika köttsorter.  

Enligt lärandemålet i hem- och konsumentkunskap ska eleverna kunna värdera val 

och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar 

utveckling (Skolverket, s. 34). Jag anser att eleverna till en stor del nått detta mål 

utifrån studiens resultat, då de har goda kunskaper om matens miljöpåverkan, men att 

kunskaperna inom områdena ekologiska miljömärkningar, olika köttsorters 

klimatpåverkan samt vad i produktionen av mat som orsakar störst utsläpp av 

växthusgaser skulle behöva vara större, då jag anser att kunskap inom dessa områden 

är viktiga för att kunna värdera val och handlingar som konsument utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. 

För betyget E i flera av ämnena som berör matens miljöpåverkan ska eleverna kunna 

beskriva konsekvenser av bland annat konsumtionsval och hur dessa val påverkar 
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naturen, samt ge förslag på lösningar och åtgärder för en hållbar utveckling (se bilaga 

1). Att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden 

kring etik och hållbar utveckling ingår i ett av lärandemålen för geografi (Skolverket, 

2011, s. 180). Eleverna beskriver bra vad konsekvenserna kan bli för miljön om vi 

fortsätter äta som vi gör idag. Nästan alla elever menar att konsekvenserna för miljön 

kommer bli negativa, och ett flertal nämner växthuseffekten och att vårt klimat 

kommer bli varmare vilket i sin tur medför konsekvenser. Eleverna ger bra förslag på 

hur en hållbar livsmedelsproduktion bör se ut i framtiden då flera menade att vi bör 

äta mer ekologiskt och mindre kött. Majoriteten av eleverna menar dock att minskade 

transporter och att äta närodlat är något vi behöver lägga stor vikt vid, och en stor 

majoritet av eleverna trodde att transporterna är det som står för den största delen av 

matens totala miljöpåverkan. Eleverna har med andra ord en skev uppfattning om vad 

i produktionen av mat som orsakar störst utsläpp av växthusgaser då transporterna 

endast står för en liten del av en varas totala klimatpåverkan under dess livscykel 

(Åström et. al., 2013) och då närproducerat inte visat sig leda till positiva effekter när 

det gäller klimatpåverkan (Wretling Clarin, 2010). Här är istället att till exempel äta 

mindre kött en viktigare aspekt att fokusera på, då man genom att äta kött bidrar en 

betydligt större klimatpåverkan än vad transporterna och närproducerat bidrar till 

(ibid.). 

Jämfört med de studier som beskrivs i bakgrundskapitlet (se sid. 18–20) angående 

elevers kunskaper om matens miljöpåverkan skiljer sig resultaten från denna studie en 

del från de internationella studierna då elevernas kunskaper i flera internationella 

studier beskrivs som begränsade och simplifierade. Denna studie kom istället fram till 

att eleverna har relativt goda kunskaper om matens miljöpåverkan. Resultaten i denna 

studie stämmer bättre överens med de svenska studierna i bakgrundskapitlet då 

eleverna där beskrevs ha goda kunskaper om miljöproblem och ekologiska relationer. 

Många elever i de svenska studierna nämnde även människans negativa påverkan på 

naturen och att vi borde oroa oss för miljöproblemen vilket även stämmer överens 

med denna studie då eleverna såg negativt på konsekvenserna för miljön i framtiden 

om vi fortsätter äta precis som vi gör idag.  

Skillnad mellan könen 
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Resultatet visade inga stora skillnader mellan pojkar och flickors kunskaper om 

matens miljöpåverkan. Dock trodde fler flickor än pojkar att vi slängde mer mat än 

vad vi gör samt att människans påverkan på klimatet från maten vi äter var större. En 

studie av Harker-Schuh et. al. (2013) visade att det inte är någon skillnad på kön när 

det kommer till kunskap om klimatförändringar, vilket även verkar stämma överens 

med denna uppsats resultat.  

Skillnad mellan skolorna 
 
Då endast 21 elever deltog i enkätstudien på skola 1 (jämfört med 48 respektive 47 i 

de resterande skolorna) blir det på grund av de olika antal eleverna svårt att få säkra 

resultat. De främsta skillnaderna mellan de olika skolorna var att eleverna i skola 3 

hade bättre kunskaper om olika köttsorters klimatpåverkan och eleverna i skola 2 

hade bättre kunskaper om vad ett ekologiskt jordbruk innebar, samt bättre kunskaper 

om hur vi ska få en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden.   

Sammanfattningsvis verkar eleverna i skolorna 2 och 3 ha bättre kunskaper om 

matens miljöpåverkan än skola 1, dock skiljer sig svaren i allmänhet väldigt lite åt 

mellan skolorna och kunskaperna om matens miljöpåverkan är relativt lika mellan 

eleverna i samtliga skolor. 

Är lärandemålen tillräckliga för att göra det möjligt för eleverna att göra 
miljömedvetna val om mat? 

Attityder och värderingar är två av de faktorer som bidrar till ett positivt 

miljöbeteende (Kollmuss & Agyeman, 2002; Bamberg & Möser, 2007). 

Lärandemålen kan till stor del bidra till att ändra elevernas beteende till mer positiva 

miljöbeteenden då kunskap om miljöproblem till viss del kan ändra elevernas attityder 

och värderingar om miljöproblemen, samt då vissa av lärandemålen även behandlar 

attityder och värderingar om miljöproblemen. Dock spelar andra faktorer så som till 

exempel social norm och skuldkänslor in för att ändra en attityd eller värdering, vilket 

är något som utbildningen i skolan till viss del skulle kunna stå för men ofta är det 

något som formas av den sociala omgivningen (Bamberg & Möser, 2007). Ett av 

lärandemålen i geografi är att eleverna ska värdera lösningar på olika miljö- och 

utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (Skolverket, 

2011, s. 80) och enligt lärandemålet i hem- och konsumentkunskap ska eleverna 

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet 
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hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 34). Dessa lärandemål anser jag behandlar 

elevernas värderingar, därmed bidrar dessa lärandemål till positiva miljöbeteenden 

(Kollmuss & Agyeman, 2002). Eleverna får även enligt lärandemålet i geografi vissa 

kunskaper om problemlösning. Dock anser jag att eleverna skulle behöva mer 

kunskap än att endast värdera lösningarna för att få bredare 

problemlösningskunskaper och handlingsförmåga om miljöfrågor. Jag anser att det 

skulle vara bra om eleverna fick tillämpa de teoretiska kunskaper de fått praktiskt i 

skolan för att de bättre ska lära sig att handla, samt för att i större utsträckning ska 

kunna ändra sina beteenden till positiva miljöbeteende. Detta tänker jag att man till 

exempel skulle kunna göra genom att ta med eleverna ut för att återvinna olika 

förpackningar och material, låta dem odla sin egen mat, eller kanske låta dem leta 

efter olika miljömärkningar i mataffärer. 

Enligt lärandemålen i biologi och kemi ska eleverna bland annat använda kunskaper i 

kemi/biologi för att ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet (Skolverket, 2011, s. 148, 149, 169). Dessa mål anser jag behandlar 

elevernas attityder vilket bidrar till positiva miljöbeteenden (Kollmuss & Agyeman, 

2002). 

Läroplanens övergripande mål som rör människans miljöpåverkan kan bidra till att 

ändra elevernas beteende till positiva miljöbeteenden på så sätt att två av målen: att 

eleverna har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling (Skolverket, 2011, s. 14), samt har fått kunskaper om och förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (Skolverket, 2011, s. 

14) anses av uppsatsförfattaren behandla kunskap och medvetande om 

miljöproblemen. Ett annat av de övergripande målen som berör människans 

miljöpåverkan är att eleverna visar respekt och omsorg för såväl närmiljö som miljön 

i ett vidare perspektiv (Skolverket, 2011 s. 12). Detta mål kan kopplas till matens 

miljöpåverkan på så sätt att man genom att göra miljömedvetna val om mat kan visa 

respekt och omsorg för miljön. Detta mål anser jag behandlar elevernas 

handlingsförmåga. Det beskrevs även i de övergripande målen att eleverna genom ett 

miljöperspektiv ska få möjlighet att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor (Skolverket, 2011). Detta anser jag behandlar 

elevernas attityder. Dessa övergripande mål bidrar till positivt miljöbeteende då 
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kunskap, handlingsförmåga och attityd är tre av de faktorer som leder till detta 

(Bamberg & Möser, 2007; Marcinkowski, 2010; Kollmuss & Agyeman, 2002).  

Flera psykologiska och moraliska aspekter som till exempel att människor inte tycker 

att det är någon idé att göra något för miljön då det endast är en droppe i havet, att vi 

vet att vi borde ändra vårt sätt att leva för miljön men att vi upplever 

miljöförändringarna som så pass långsamma så att vi ändå lever som vi gör, samt att 

det är större chans att vi vill rädda klimatet om vi vet att flera andra gör det styr även 

våra miljöbeteenden (Brülde & Sandberg, 2012). Lärandemålen bedöms av 

uppsatsförfattaren som otillräckliga för att ändra dessa tankesätt, då dessa antagligen 

sitter så djupt inom oss. Många vet vad vi egentligen borde göra, men ändå gör många 

så lite (ibid.). Brülde & Sandberg (2012) beskriver att pessimism inför framtiden samt 

att andra, bland annat företag och politiker behöver gå före och agera innan vi 

medborgare gör det för att vi ska börja göra det vi borde göra för miljön. Kanske 

skulle därför en mer positiv och hoppfull syn på framtiden, samt att fler initiativ för 

en bättre miljö tas av företag och politiker gör att vi själva även gör mer. Det som 

utbildningen i skolan kan bidra med anser jag utifrån vad Brülde & Sandberg (2012) 

skriver är att ge eleverna en hoppfull syn på framtiden. Detta kan styrkas av en studie 

av Ojala (2012) som kom fram till att unga människor utförde fler positiva 

miljöbeteenden då de hade hopp om att vi skulle klara miljöhotet. 

Öhman & Östman (2008) menar att den etiska tendensen (till exempel moraliska 

reaktioner, normer för rätt beteende samt etiska reflektioner) är viktig i utbildning för 

hållbar utveckling. En situation i utbildningen där den etiska tendensen visar sig i 

utbildningen menar de är då vi justerar vårt beteende efter hur vi förväntas agera av 

vår sociala omgivning, till exempel om en elev blir tillrättavisad av en lärare att inte 

peta på en myrstack (ibid.). Detta tror jag är en viktig del i utbildningen, och inte bara 

i elevernas sociala omgivning utanför skolan. Jag tror att man borde satsa mer på detta 

inom utbildningen för att ändra elevernas beteende till positiva miljöbeteenden och 

göra det möjligt för dem att göra miljömedvetna val om mat, då jag tror att våra 

beteenden till stor del kan formas av hur vi förväntas agera vår sociala omgivning. 

Det förutsätter dock att eleverna först ska utföra beteenden för att de ska kunna 

justeras, som jag tidigare nämnt vore det alltså bra om eleverna fick tillämpa de 

teoretiska kunskaperna de fått i skolan praktiskt.  
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Lärandemålen bedöms av uppsatsförfattaren som otillräckliga för att enskilt göra det 

möjligt för eleverna att göra miljömedvetna vad om mat. Detta eftersom fler faktorer 

(skuldkänslor, social norm, psykologiska/moraliska aspekter) än vad som kan ges 

genom utbildningen spelar in för att kunna ändra ett beteende till ett mer positivt 

miljöbeteende (Bamberg & Möser, 2007; Brülde & Sandberg, 2012), samt eftersom 

eleverna av uppsatsförfattaren bedöms behöva mer problemlösningskunskaper 

angående miljöproblemen (kunskaper om- och färdighet i att använda strategier för 

miljöåtgärder) (Hungerford & Volk, 1990). Lärandemålen kan dock till en stor del 

bidra för att göra det möjligt för eleverna att göra miljömedvetna val om mat. 

Metoddiskussion 
 
Endast 116 elever i årskurs åtta har fyllt i enkäter i denna studie. Frågorna i enkäten 

har även utformats efter vad uppsatsförfattaren personligen bedömt är frågor som 

bedömer kunskaper om matens miljöpåverkan utifrån lärandemål och betygskriterier 

samt utifrån det författaren bedömer att man som konsument ska kunna för att vara 

göra miljömedvetna val om mat. Ett bredare svarsunderlag samt ett bredare 

bedömningsunderlag av dessa kunskaper där fler frågor om fler områden inom matens 

miljöpåverkan ställs krävs för att säkerställa åttondeklassares kunskaper om matens 

miljöpåverkan. Denna studie kan ge en uppfattning om dessa kunskaper men inte ett 

säkert resultat. Då det skulle kunna vara en variation av kunskapsnivå om matens 

miljöpåverkan mellan olika län, samt olika skolor skulle en studie som sträcker sig 

över flera län, samt flera olika skolor i Sverige behövas för att säkerställa resultaten 

ytterligare. Efter studiens genomförande tänker jag att ytterligare frågor hade kunnat 

ställas till eleverna för att ta reda på deras kunskaper om matens miljöpåverkan. 

Frågor om de har kunskaper om andra ekologiska märkningar än KRAV, om de har 

handlingsberedskap och vet hur de ska agera för att minska sin påverkan på miljön, 

samt öppna frågor om vad ett ekologiskt jordbruk innebär, varför de tror kött har så 

hög klimatpåverkan, med mera hade varit intressant att ha med i enkäterna. För vidare 

studier skulle det vara intressant att undersöka kunskapen om matens miljöpåverkan 

hos elever i olika årskurser samt i en större del av Sverige.     
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Slutsats 

Eleverna har relativt goda kunskaper om matens miljöpåverkan. Eleverna hade goda 

kunskaper om att den mest klimatsmarta livsmedelsgruppen är vegetariskt samt om 

vad ett ekologiskt jordbruk innebär, många elever visste även att maten står för en stor 

del av klimatpåverkan och att även en stor del av denna mat tillslut blir svinn. Vilket 

jag tror gör att eleverna förstår att vi till stor del påverkar vårt klimat genom svinnet. 

Majoriteten av eleverna menar att vi för att minska vår klimatpåverkan ska minska vår 

transport och äta mer närodlat, här har eleverna en skev uppfattning då transporterna 

endast står för en liten del av en varas totala klimatpåverkan under dess livscykel. 

Eleverna hade relativt låga kunskaper om ekologiska märkningar, om vad i 

produktionen av mat som står för den största delen av miljöpåverkan samt om olika 

köttsorters miljöpåverkan. Inga större skillnader i kunskap om matens miljöpåverkan 

bedömdes finnas mellan flickor och pojkar samt mellan de olika skolorna.  

Lärandemålen bedöms av uppsatsförfattaren som otillräckliga för att enskilt göra det 

möjligt för eleverna att göra miljömedvetna val om mat. Fler faktorer än vad som kan 

ges av utbildningen spelar in för att kunna ändra ett beteende till ett positivt 

miljöbeteende. Uppsatsförfattaren bedömer även att eleverna skulle behöva mer 

problemlösningskunskaper om miljöproblemen för att kunna ändra sina beteenden till 

mer positiva miljöbeteenden. Lärandemålen kan dock till stor del bidra till att ändra 

elevernas beteenden till mer positiva miljöbeteenden då de bland annat behandlar 

attityder och värderingar om miljöproblemen.  

Tackord 
Jag vill rikta ett tack till samtliga lärare och rektorer som jag varit i kontakt med och 

som hjälpt mig göra det möjligt att utföra enkätundersökningarna på skolorna. Jag vill 

även tacka alla elever som fyllt i enkäten och där med bidragit stort till mitt arbete. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare, Johanna Björklund som bidragit 

med värdefulla idéer och synpunkter genom hela arbetets gång. Tack!  
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Bilaga 1. Betygskriterier  

 
Följande är de betygskriterier som av uppsatsförfattaren främst bedöms beröra 
människans miljöpåverkan och därmed är relevanta för studiens syfte: 
 
Hem- och konsumentkunskap: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val [av tillagning 
och planering av måltid] med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven 
kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.  

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser 
av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar 
social, ekonomisk och ekologisk utveckling.  

 
Biologi: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 
hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med 
enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.  

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska 
sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss 
användning av biologins begrepp, modeller och teorier.  

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och 
beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på 
energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda 
resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som 
kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.  

Kemi: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle 
och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla 
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.  

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen 
och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger 
exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla 
och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi 



 2 

och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en 
hållbar utveckling.  

Geografi: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och 
natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 
om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, 
vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan undersöka var 
olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla 
geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över 
tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang 
om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för 
människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.  

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor 
och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några 
konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.  
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Bilaga 2. Enkät om matens miljöpåverkan 

Matens miljöpåverkan 
 
Ringa in/kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med det du tror. 
 
Jag är:   (    ) Kvinna            (    ) Man            (    ) Annat/vill ej uppge  
 
1. Du ser det här märket på ett livsmedel när du handlar i affären. 
Vad innebär märkningen?  
 
(    ) Märkning som innebär förbättrade arbets- och levnadsvillkor för  
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. 
(    ) EUs märkning för ekologiskt jordbruk, minst 95 procent av 
 produktens innehåll har producerats ekologiskt.    
(    ) Märkning av livsmedel producerade på ekologisk grund med särskilt fokus på 
djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 
(    ) En miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. 
 
2. Vad innebär ett ekologiskt jordbruk? 
 
(    ) Inga bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas 
(    ) Etiskt producerad mat med goda arbetsförhållanden för människor och god 
djurhållning 
(    ) Mindre transporter och mer hälsosamt producerad mat  
 
3. Ringa in hur stor del av människans påverkan på klimatet du tror 
kommer från maten vi äter 
 
0-10%     10-20%      20-30%       30-40%      40-50%      mer än 50% 
 
4. Ringa in ungefär hur stor del av all tillgänglig mat globalt sett du tror 
slängs idag  
10 %        20 %        30 %        40 %        50 %       mer än 50% 
 
 
5. Gör en ring i den ruta på det som har minst klimatpåverkan per kilo 
produkt och gör ett kryss i den ruta på det du tror har mest 
klimatpåverkan per kilo produkt. Gör detta först för kategorin kött och 
sedan för kategorin frukt & grönt.  
 
Kött Fågel Lammkött Nötkött Fläskkött Viltkött 

Frukt 
& 
Grönt 

Frukt från 
norden  

Salladsgrönsa
ker från 
norden 

Rotfrukter 
från norden 

Mango, 
flygtransporterad  

Banan, 
båttransporterad  
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6. Vad står för den största delen av matens totala miljöpåverkan? 
 
(    ) Råvaruproduktionen 
(    ) Transporterna  
(    ) Tillagningen i hemmen 
 
7. Vad är bäst ur klimatsynpunkt? 
 
(    ) Ett konventionellt äpple från Sverige 
(    ) Ett ekologiskt äpple från Nya Zealand 
Konventionellt = användning av bekämpningsmedel och mineralgödsel är tillåtet 
 
8. Hur mycket vatten tror du det åt för att producera 1 kg nötkött? 
 
(    ) 500 liter 
(    ) 5 000 liter 
(    ) 15 000 liter 
(    ) 50 000 liter 
 
9. Var i köttproduktionen används mest vatten? 
 
(    ) Bevattning av foder 
(    ) Djuren dricker 
 
10. Vilken livsmedelsgrupp är mest klimatsmart?  
 
(    ) Kött 
(    ) Fisk 
(    ) Vegetariskt 
 
11. Vilken typ av jordbrukslandskap har mest biologisk mångfald? (mest 
vilda växter och djur) 
 
(    ) Hage 
(    ) Åker 
 
12. Vad tror du konsekvenserna blir för miljön om vi fortsätter äta precis 
som vi gör idag? 
 
13. Befolkningen i Sverige och i världen ökar, och vi kommer i framtiden 
behöva försörja många fler människor med mat än vad som behövs idag. 
Vad anser du är det viktigaste att tänka på för att få en hållbar 
livsmedelsproduktion i framtiden? Till exempel: Vilket bränsle ska vi ha i 
traktorerna och maskinerna för att producera vår mat?, Hur ska vi odla?, 
Vad ska vi äta?  
 

Tack för din medverkan! /Ida 
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