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SAMMANFATTNING 

Tobias Mete 

Undervisning om matspjälkning och näringsupptag i mellanåren. 
En kvalitativ undersökning med fokus på hur lärare beskriver att de arbetar kring 
matspjälkning och näringsupptag. 

Teaching about digestion and nutrition in scientific subjects. 
A qualitative study with a focus point on how teachers describe their work around diges-
tion and nutrition.    

________________________________________________________Antal sidor: 31____ 

De senaste decennierna har TIMSS undersökningar visat att svenska elevers resultat för-
sämrats inom de naturvetenskapliga ämnena. Forskningen menar att möjliga faktorer till 
dessa resultat kan bero på lärarens ämneskompetens samt hur undervisningen är utformad. 
Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar kring de na-
turvetenskapliga begreppen med fokus på matspjälkning och näringsupptag samt vilka 
undervisningsstrategier lärare använder sig utav i sin undervisning. För att kunna besvara 
undersökningens frågeställningar och uppnå undersökningens syfte valde jag att använda 
mig av en tematisk analys, som kvalitativ analysmetod. I form av semistrukturerade inter-
vjuer kunde lärares olika beskrivningar studeras och analyseras.  

Resultatet av undersökningen visade att lärarna lägger störst vikt vid att eleverna ska få en 
förförståelse om hur kroppen fungerar och att eleverna kan se ett samband mellan hur de 
mår, kost, motion och sömn. Resultatet visade vidare att lärarna har flera gemensamma 
drag kring vilka undervisningsstrategier de använder sig utav när de undervisar kring 
matspjälkning och näringsupptag. Förutom att de samtalar mycket med eleverna kring alla 
begrepp genom att repetera och förklara begreppen, använder lärarna sig utav flera olika 
lärandeverktyg som experiment, anatomidockor, NTA-digital och filmer i sin undervis-
ning.  

Avslutningsvis visade resultatet på att lärarna lägger stor vikt vid att anpassa sin undervis-
ning för att försöka nå alla elever i klassen. Det visade sig att de använder sig av inklude-
rande undervisningsstrategier som skapar förutsättningar för att alla elever ska nå kun-
skapsmålen.  

Min slutsats utifrån resultatet i undersökningen och som även går att knyta an till tidigare 
forskning, är att lärarens ämneskompetens har en avgörande betydelse för elevernas lä-
rande i de naturorienterande ämnena.   

 



                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 
During the latest decades TIMSS studies have shown that the result of Swedish students 
have deteriorated in the science subjects. Research show that possible factors for these re-
sults may have to do with the competence of the teacher and the way of teaching.  
The purpose of this study is to research how teachers describe their work with scientific 
concepts with a focus point on digestion and nutrition and what kind of strategies of teach-
ing the teachers use. To be able to answer the research questions I chose to use a thematic 
analysis as a qualitative method. The teachers’ different descriptions were able to be shown 
by semi structured interviews. 
 
The result of the study shows that teachers show a great importance to the fact that the stu-
dents should have an understanding of how the body works and be able to see the connec-
tion between their wellbeing, diet, exercise and sleep.  
The result further show that the teachers have many features in common when it comes to 
different teaching strategies when they teach in digestion and nutrition. Besides having 
many discussions with the students that involve all the concepts by repeating and explain-
ing the concepts, the teachers also use different kinds of tools such as experiments, anat-
omy dolls, NTA-digital (Science and Technology for all) and movies in their teaching. 
The result in final shows that the teachers put a great effort in adapting their teaching to try 
to reach all the students. It is also shown that they use teaching strategies that create possi-
bilities for all the students to succeed and reach all the goals in learning.  
 
My conclusion from the result of the study that also connects to previous research is that 
the teacher’s competence about the subject have a crucial meaning for students learning in 
science subject. 
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1. Inledning  
Enligt Skolverket (2017) har de naturorienterande ämnena en stor inverkan på samhälls-

utvecklingen inom olika områden, till exempel hållbar miljö, energiförsörjning, hälsa och 

problemlösning. De naturorienterande ämnena bidrar även till hur eleverna uppfattar och 

förstår fenomen som existerar i deras omgivning.  

 

I den svenska skolan har det varit varierande resultat inom de naturorienterande ämnena 

de senaste 25 åren. Vid TIMSS undersökningar som gjordes runt om i världen under 90-

talet visade svenska elever toppresultat. Därefter har svenska elever visat en negativ 

trend gällande resultat inom de naturorienterande ämnena. Dock, indikerar nya undersök-

ningar från 2015 på en positiv resultatutveckling hos svenska elever i mellanåren (Skol-

verket, 2016). Enligt Sjöberg (2005) kan bidragande faktorer till dessa varierande resultat 

bero på elevernas inställning till ämnet samt hur undervisningen är utformad. Sjöberg 

(2005) skriver vidare att elevers attityder, intressen, erfarenheter och värderingar är oer-

hört viktigt att beröra, för att eleverna ska känna lust och motivation till de naturoriente-

rande ämnena. Detta förstärker han genom att säga att all undervisning i såväl de naturo-

rienterande ämnena som svenska bör bygga på elevernas erfarenheter, intressen och att 

låta elever ha inflytande på lektionernas delar för att skapa motivation, som i sin 

tur är nödvändigt för lärande. Vidare skriver Sjöberg (2005) att elevernas attityder, vär-

deringar och intressen ofta ligger till grund för fortsatta studier och yrkesval. Att under-

visningen bedrivs med en form av elevinflytande är viktigt för att behålla lust och moti-

vation.   

Mitt intresse för att genomföra denna undersökning grundar sig i resultaten från TIMSS 

och mina egna erfarenheter från skolvärlden, där jag intresserat mig för hur lärare beskri-

ver att de arbetar kring de naturvetenskapliga begreppen med fokus på matspjälk-

ningen och näringsupptag samt vilka undervisningsstrategier lärare använder sig utav. 

Enligt Skolverket (2016) visar forskningen på att elevers begreppsförståelse kring krop-

pens inre processer är bristande, och att eleverna använder sig av vardagliga begrepp som 

de känner sig bekväma med, istället för ämnesspecifika begrepp. 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt redovisas resultaten av tidigare ämnesdidaktisk forskning. Avsnittet börjar 

med en kort inledning om vad tidigare forskning säger om elevers föreställningar kring 

matspjälkning och näringsupptag. Vidare beskriver avsnittet vad forskningen säger kring 

elevers begreppsförståelse och vad undervisning bör präglas av. Avslutningsvis tas två 

ledande lärandeteorier upp eftersom de är väsentliga för naturvetenskaplig undervisning 

samt en beskrivning av aktuella och relevanta delar från styrdokumenten i de naturorien-

terande ämnena.     

 

2.1 Elevers föreställningar kring matspjälkning och näringsupptag 

Den forskning som gjorts kring elevernas föreställningar om matspjälkning och närings-

upptag är oftast genomförd med samma metod. Undersökningarna består av att elever i 

olika åldrar får följa en bit mat från att det intagits och sedan beskriva vad som händer 

med födan. Eleverna får då demonstrera detta genom att måla en människokropp och för-

söka beskriva vilka organ och kanaler som matspjälkningen behandlar. Den forskning 

som gjorts och som kommer att beskrivas i detta av avsnitt är både nationell och internat-

ionell.  

 

Teixeria (2000), Rowlands (2004), Cakici (2005), Carvalho, Silva, Lima, Coquet & Cle-

mént (2004) och Granklint Enochson (2008) har alla gjort studier kring barns uppfatt-

ningar om matens väg genom kroppen samt vad som händer med maten. Teixeria (2000) 

undersökte vilka föreställningar elever bär på när de äter något. Eleverna som deltog i 

studien var mellan fyra- och tio år gamla. De medverkande eleverna fick äta en choklad-

bit, måla en kropp på ett ark och därefter beskriva chokladbitens väg genom kroppen. 

Därefter fick eleverna se om de kunde nämna några organ. De yngre barnen som medver-

kade i studien trodde att chokladbiten åkte ner till benen och rörde sig genom kroppen 

med hjälp av rörelser som att gå eller springa. Detta förklara Teixeria (2000) genom att 

fyraåringarnas kunskaper tyder på att deras erfarenheter av materia faller genom gravitat-

ionen. Det studien visar på är att inga barn under 8 år hade någon kunskap kring matens 

nedbrytning (Teixeria, 2000). På samma vis som Teixeria (2000) undersökte Rowlands 

(2004) hur tioåringar uppfattar matspjälkningsprocessen. Rowlands (2004) studie visade 

att inga elever hade kunskaper kring den kemiska nedbrytningen i matspjälkningen och 
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nästan tre fjärdedelar hade föreställningen om att kroppen kunde disponera maten i två 

delar, nyttig mat respektive onyttig mat.  

I en turkisk studie som bestod av elever i årskurs 4 och 5 var den främsta upptäckten att 

merparten av eleverna trodde att matspjälkningen är en process som smälter maten istäl-

let för att bryta ner den i olika delar (Cakici, 2005). Cakici (2005) menar att elever som 

ser matspjälkningen som en smältande process går miste om var i kroppen näringsuppta-

get sker. Vidare skriver Cakici (2005) att denna föreställning grundar sig i elevers erfa-

renheter från vardagslivet och deras användning av vardagliga begrepp. Ett exempel 

Cakici (2005) skriver om är att det är enklare att förklara för eleverna genom att använda 

sig av ett mer vardagligt begrepp som att ”smälta” maten än att använda rätt terminologi 

som ”nedbrytning”. Detta är även något som Rowlands (2004) diskuterar om i sin forsk-

ning. Rowlands (2004) forskning visade att eleverna kan förklara och beskriva med var-

dagliga ord den intagna maten från munnen till magsäcken men efter magsäcken har ele-

verna det betydligt svårare att formulera vad som händer med maten. Detta tyder enligt 

Rowlands (2004) på bristande kunskap angående tarmsystemet.  

Likt föregående forskare undersökte Carvalho et al. (2004) hur elever uppfattar matens 

väg genom kroppen efter den intagits. Det som skiljer deras studie åt mot tidigare 

nämnda studie är att de grundar sin studie på två elevgrupper. Den ena gruppen var ele-

ver mellan fem till sex år och den andra gruppen elever mellan nio till tio år. I den yngre 

gruppens redogörelse kring vad som händer med en kaka som intagits ritades det en kaka 

som går igenom hela kroppen. Flera av eleverna ritade hur kakan gick runt hela kroppen 

och där eleverna beskrev att kakans rörelsemönster påverkades efter kroppens rörelser. 

Vidare hade eleverna i den yngre gruppen föreställningen om att ju mer kroppen rör sig 

desto mer rörde sig kakan i kroppen och där detta i sin tur fick kakan att försvinna (Car-

valho et al., 2004). När eleverna mellan nio och tio år skulle förklara matens väg genom 

kroppen så kunde ingen redogöra en väg mellan matspjälkningsprodukter, tarmar och 

blodsystemet. Carvalho et al. (2004) kunde utifrån elevernas resultat dra slutsatsen att lä-

rare är mer fokuserade i sin undervisning på matspjälkningskanalen än hur näring ska nå 

cellen. 

 

Forskarna Carvalho, Silva & Clement (2007) kunde genom en läromedelanalys i Portugal 

komma fram till att läromedlen inte är tillräckligt tydliga i sina bilder som representerar 
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organsystem. De menar att skolböckerna inte förklarar den fullständiga processen av ab-

sorption av näring till blodet. Vidare skriver de att det leder till att eleverna omtolkar bil-

derna som i sin tur leder till ett inkorrekt lärande (Carvalho et al., 2007).    

 

Den forskning Granklint Enochson (2008) gjort grundar sig på samma vis som ovan-

nämnda forskare där syftet har varit att undersöka elevernas föreställningar kring mat-

spjälkningskanalen och dess uppbyggnad. Det som skiljer studierna åt är att Granklint 

Enochson (2008) undersökte elever som går i årskurs nio. Eleverna fick i uppgift att rita 

och namnge organ som behandlades vid matens väg genom kroppen och det var något 

eleverna redogjorde på en skissad kontur av en människokropp. Det forskningen visade 

var att eleverna generellt visade goda kunskaper kring matspjälkningskanalen och dess 

uppbyggnad. Däremot har eleverna svårt för att förklara näringsupptag och blodsystemet 

på ett tillfredsställande vis (Granklint Enochson, 2008). Granklint Enochsons resultat 

skiljer sig från ovannämnda forskning. Möjliga faktorer till detta är att respondenternas 

ålder skiljer sig markant samt vilka erfarenheter eleverna bär på.  

 

Sammanfattningsvis skriver Teixeira (2000) om att när eleverna får rita och förklara sina 

hypoteser angående kroppens inre organ och processer med egna ord, ges nyttig inform-

ation till läraren angående elevernas tidigare uppfattningar. För att som lärare kunna på-

verka elevernas kunskapsinhämtning är det viktigt att läraren känner till elevernas tidi-

gare uppfattningar (Teixeira, 2000).  

Det forskningen gemensamt pekar på är att språket är en väsentlig faktor till korrekt för-

ståelse då matspjälkning är tämligen abstrakt och inte i vanligt fall observerbar. Vidare 

visar forskningen att även begreppsförändring och begreppsförståelse är något som måste 

arbetas med för att eleverna ska begripa matspjälkningsprocessen och näringsupptaget på 

ett korrekt sätt (Teixeira, 2000, Rowlands, 2004, Carvalho et al., 2004, Cakici, 2005, 

Granklint Enochson, 2008).  

 

   

  

2.2 Undervisning kring matspjälkning och näringsupptag  

En rad forskare poängterar att lärarens kompetens har en helt avgörande betydelse för 

elevernas lärande i de naturorienterande ämnena (West, 2011). Nordlund, Rolander & 
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Larsson (2002) skriver om att goda förutsättningar för elevers kunskapsinhämtning grun-

dar sig på lärares val av innehåll. Vidare skriver Nordlund med flera (2002) att arbetssät-

tet och arbetsformerna ska vara anpassade till elevernas behov, intresse, kunskapsnivå 

och ålder. Enligt den amerikanska socialpsykologen och pedagogen Jerome S. Bruner, är 

det viktigt att det elever ska lära sig upplevs som relevant, alltså kunskap som talar till 

deras känslor och motiv (Egidius, 2002). Bruners didaktiska syn är att elevens eget in-

tresse måste vara den centrala drivkraften. Enligt Bruner har människan en grundläg-

gande vilja att lära sig och till grund för detta ligger nyfikenhet, ömsesidighet och kom-

petens. För att inlärningen ska fungera menar Bruner att stoffet som ska läras in måste ha 

en mening för eleven (Egidius, 2002).   

  

Eva West (2011) skriver i sin doktorsavhandling om att en lärares ämneskompetens är 

helt avgörande för elevers lärande i de naturorienterande ämnena. Flertalet forskare me-

nar att undervisningen i de naturorienterande ämnena bör utvecklas mer mot ett elevcen-

trerat synsätt, där eleverna utvecklar kunnande och färdigheter som är användbara i deras 

vardagsliv samt i deras vuxna liv framöver. Genom att använda sig av en undervisning 

som är mer elevcentrerad får eleverna träna sig på att argumentera i olika frågor utifrån 

värderingar och naturvetenskapliga kunskaper (West, 2011).   

West (2011) skriver vidare att ett stort antal studier från hela världen visar att formativ 

bedömning och relevant återkoppling till eleverna är ett av de kraftfullare redskap som 

finns beträffande elevers lärande. Studierna pekar på att formativ bedömning förbättrar 

elevernas motivation, självkänsla och lärande. Studierna visar även att formativ bedöm-

ning gynnar alla elever men framförallt de elever som är lågpresterande (West, 2011). 

Det studierna gemensamt pekar på är att framgångsfaktorerna för lärande är att läraren 

har formulerat tydliga mål för elevernas lärande (West, 2011).  

Tidigare forskning har visat att drama som undervisningsmetod är ett användbart red-

skap, inte bara som redovisningssätt utan också för att öka elevers motivation, samarbete 

samt att utmana elevers kreativitet (Gil- Quílez, Martínez-Pena, De la Gándra, Ambite & 

Laborda, 2012). Den spanska studien gick till på det sätt att de följde 12 elever i årskurs 

6 där de uppmanade eleverna att dramatisera matspjälkningsprocessen.  

Det forskarna kom fram till var att elevernas motivation att lära om kroppens inre proces-

ser är lägre i jämförelse med att arbeta med levande material eller annat som är observer-

bart. Matspjälkningen är något som involverar flera organ, genom att representera detta 
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genom drama synliggörs de olika delarna samt tillförs spänning och lust till lärande (Gil-

Quílez et al., 2012). 

 

I de naturorienterande ämnena handlar undervisningen till stor del om att förstå och tolka 

begrepp. Under de senaste åren har den didaktiska forskningen kring skolans  

naturvetenskap huvudsakligen handlat om begreppsförståelse (Helldén, 2009).  

Conceptual change även kallat begreppsförändring är en teori som handlar om att jäm-

föra elevernas vardagliga uppfattningar och sätta de i naturvetenskaplig kontext.  

Posner, Strike, Hewson & Gertzog (1982) skriver om att fyra villkor måste vara upp-

fyllda för att ett nytt sätt att förstå ett begrepp ska ersätta den existerande förståelsen. 

En första förutsättning för att en elev ska ta till sig ett nytt begrepp handlar om att eleven 

är otillfredsställd med sin tidigare förståelse (dissatisfaction). För detta behöver eleven 

själv inse att hens uppfattning kring sitt begrepp inte stämmer överens med de existe-

rande begreppen. För det andra måste det nya begreppet vara begripligt, eftersom eleven 

annars inte kan ta reda på och prova dess möjligheter att förklara (intelligibility). En 

tredje förutsättning är att det nya begreppet behöver framstå som rimligt för eleven (plau-

sibility). Slutligen menar (Posner et al., 1982) att det nya begreppet även måste kunna 

leda vidare eleven så att det ökar elevens förståelse för världen (fruitfulness).  

  

Tidigare gjord forskning visar att det är väsentligt att lärare är medvetna kring elevernas 

olika uppfattningar kring begrepp (Fulmer, 2013; Turner, Öberg & Unnerstad, 1999). Lä-

rare bör därför arbeta aktivt för att undersöka olika strategier som utvecklar elevernas be-

greppsförändring. Vidare pekar forskningen på att lärarens egna attityder och kunskaper 

till ett visst ämne speglar undervisningen varför det är viktigt att lärare har en korrekt för-

ståelse för det aktuella begreppet. Detta betyder att lärare med hög ämneskunskap och 

god pedagogisk skicklighet gynnar elevers begreppsförändring. 

 

Det tidigare forskning visar gemensamt är att lärarens roll i olika undervisningssamman-

hang är väldigt betydande för elevernas kunskapsinhämtning, där stor fokus ligger på lä-

rarens ämneskunskaper. Det är viktigt att läraren bygger undervisningen på elevernas ti-

digare erfarenheter för att innehållet i undervisningen ska kännas elevnära (West, 2011).  

Vidare skriver Granklint Enochson (2008) att det är viktigt att det sker en dialog i klass-

rummet där givna argument får ifrågasättas om sambandet mellan kropp och hälsa.  
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Eleverna behöver i högre grad ges möjlighet till att knyta an sin vardag till lärandesituat-

ioner i skolan. För att inte diskussionerna och samtalen ska skena iväg så är det viktigt att 

dessa åtföljs av lärarens kunskaper. Som tidigare nämns skriver Nordlund et al. (2002) att 

innehållet och arbetsformerna ska vara anpassade till elevernas behov och intresse. Uti-

från detta didaktiska synsätt är det viktigt att läraren lägger upp sin undervisning så att 

den görs meningsfull för eleven. Specifikt för undervisningen om matspjälkning och nä-

ringsupptag behöver läraren synliggöra elevernas kostvanor samt ge eleverna verklig-

hetsupplevelser som till exempel studiebesök av olika yrkesverksamma inom vård och 

hälsa. Läraren behöver även låta eleverna bearbeta egna arbeten där de får samtala och 

utvärdera kring dessa (Nordlund et al., 2002).  

 

2.3 Pedagogiska teorier 

I detta avsnitt redogörs två pedagogiska teorier som har anknytning till mitt arbete kring 

hur undervisning om matspjälkning och näringsupptag bedrivs i svenska och internation-

ella skolor. Den första är konstruktivismen där Jean Piaget är en framåtstående företrä-

dare för. Den andra är det sociokulturella perspektivet där psykologen Lev Vygotskij är 

en framåtstående företrädare för.  

 

2.3.1 Konstruktivismen 

Betoningen inom konstruktivismen grundar sig på att människor själva skapar och kon-

struerar kunskap i interaktion med sin omvärld. Enligt konstruktivismen är meningsfull 

inlärning ett aktivt skapande av kunskapsstrukturer utgående från personliga erfarenheter 

(Imsen, 2006). Det betyder att den studerande formar en personlig bild av världen utifrån 

befintliga kunskaper, intressen, mål och attityder.  Piaget menar att människan väljer ut, 

tolkar och anpassar stimuleringen till sitt egna ”system”. Genom att eleverna ska bli med-

vetna över sitt eget tänkande behöver de anpassa stimuleringen efter sina gamla kun-

skaper och erfarenheter (Imsen, 2006). Genom Piagets pedagogiska syn blir eleverna mer 

kritiska som individer och vågar testa på att göra nya saker och inte bara upprepa det de 

gjort förut (Imsen, 2006).  

 

Piagets konstruktivistiska teori om inlärning kan beskrivas genom tre huvuddrag, idén 

om jämvikt genom självreglering, att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig 
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samt föreställningen om tankestrukturen (Andersson, 2008). Enligt det första huvuddra-

get, jämvikt genom självreglering kan ett exempel på idén vara att en föreställning inte 

stämmer med verkligheten. Genom idén störs jämvikten, vilket kan vara början till ett 

försök att tänka på ett nytt sätt (Andersson, 2008). Enligt det andra huvuddraget menar 

Piaget att människan har en strävan att förstå sin omvärld och detta sker genom att män-

niskan är naturligt nyfiken och vetgirig. Genom detta försätter människan sig i situationer 

den inte förstår, vilket leder till att jämvikten störs. När jämvikten störs försöker sedan 

människan genom tänkande, resonerande, samtal och undersökningar att återställa jäm-

vikten (Andersson, 2008). Enligt Piagets tredje huvuddrag gällande föreställningen om 

tankestrukturen är intelligens ett biologiskt fenomen som hjälper människan att anpassa 

sig till sin omvärld. Med det menar Piaget att det under barns uppväxt sker en hel del för-

ändringar i deras hjärnor som är kopplade till hur de skapar sin verklighet (Andersson, 

2008). Piaget menar att elever under sin utveckling passerar distinkta stadier och att en 

elevs begreppsinlärning endast sker när de nått en viss utvecklingsnivå (Schoultz, 2000). 

Vidare menar Piaget att undervisningen måste vara anpassad efter elevens utvecklings-

nivå för att hen ska tillägna sig nya begrepp och kunskaper (Schoultz, 2000).  

 

2.3.2 Sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij utvecklade det sociokulturella perspektivet som finns inom dagens skola 

(Imsen, 2006). Vygotskij ansåg att socialt samspel och språket är de främsta redskapen 

för lärande och utveckling. Vygotskij undersökte hur detta samspel kunde struktureras 

för att på bästa sätt stimulera lärandet på det psykologiska planet (Imsen, 2006). Schoultz 

(2000) skriver om att i varje situation har en individ potential för sin kognitiva utveckl-

ing. Med hjälp av stöd av en kvalificerad person kan detta bidra till att individen utveck-

lar en ny kunskapsnivå. I och med den proximala uvtecklingzonen lade Vygotskij grun-

den för anpassad undervisning. Enligt Vygotskij bör undervisningen ligga på en nivå ele-

ven inte behärskar eller är fullständigt bekant med. Utan eleverna bör få bemöta nya be-

grepp med nyfikenhet samt revidera begreppen med sina erfarenheter och på så sätt ut-

mana eleven att söka vidare efter ny kunskap (Imsen, 2006).  

 

Konstruktivismen skiljer sig markant från den sociokulturella teorin. Piagets konstruktiv-

ism utgår från att eleven ska upptäcka och utforska på egen hand för att förstå. Piagets 
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syn på lärande genomsyrar till stor del i den naturvetenskapliga undervisningen som bed-

rivs på skolor idag. Ett exempel är när elever får använda sina erfarenheter och säga vad 

som kommer att hända innan de utför ett experiment. Enligt Vygotskijs sociokulturella 

teori skapas kunskap i en social miljö. Lärande sker i samspel med varandra och med an-

vändning av språket som främsta redskapet (Schoultz, 2000). Likt konstruktivismen 

präglas den naturvetenskapliga undervisningen som bedrivs på skolor idag av Vygotskijs 

syn på lärande. Ett exempel är när eleverna får diskutera med varandra om kroppens 

olika organ och om alla naturvetenskapliga begrepp de får stöta på under ett arbetsom-

råde.      

 

2.4 Styrdokument (LGR11) 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är ett av syftena inom de 

naturvetenskapliga ämnena för biologi, kemi och fysik samt teknik, att eleverna skapar 

sig nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i 

framförallt biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen, där varje elevs hälsa be-

handlas för att kunna göra medvetna val som påverkar deras välbefinnande (Skolverket, 

2017).  

 

Inom biologi och kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

granska information och göra ställningstaganden gällande frågor som berör hälsan. Vi-

dare ska biologins begrepp, modeller och teorier att användas för att beskriva och för-

klara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Skolverket, 2017). 

I det centrala innehållet för de naturorienterande ämnena ska eleverna ges undervisning i 

hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion samt hur männi-

skans organsystem fungerar (Skolverket, 2017). För att eleverna ska kunna utveckla de 

ovan nämnda kunskaperna är det viktigt att lärare och elever arbetar efter tydliga mål 

samt att undervisningen bygger på elevernas erfarenheter och intressen (Sjöberg, 2005).  
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3. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 beskriver att de 

arbetar kring de naturvetenskapliga begreppen med fokus på matspjälkningen och nä-

ringsupptag samt vilka undervisningsstrategier lärare använder sig utav i sin undervis-

ning.  

Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor:  

 

- Hur beskriver lärare att de arbetar kring de naturvetenskapliga begreppen med fo-

kus på matspjälkningen och näringsupptag?  

- Vilka undervisningsstrategier använder sig läraren utav i sin undervisning kring 

de naturvetenskapliga begreppen med fokus på matspjälkningen och näringsupp-

tag?   
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4. Metod 
I det här avsnittet beskrivs den metod som använts för att samla in data, och som kommer 

användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare lyfter jag etiska ställ-

ningstagande utifrån Vetenskapsrådets (2000) forskningsetiska aspekter. Slutligen pre-

senteras hur analysen av mitt insamlande av material gjorts samt urval.  

 

4.1 Metod för datainsamling 

Stukát (2011) nämner att det krävs ett metodavsnitt som är noga strukturerat och väl de-

taljerat för att en undersökning ska vara reliabel, det vill säga möjlig att genomföras och 

analyseras av någon annan. Denna studie fokuserar på lärares beskrivning av hur de arbe-

tar kring de naturvetenskapliga begreppen med fokus på matspjälkningen och närings-

upptag, samt vilka undervisningsstrategier de använder sig utav när de undervisar kring 

dessa begrepp. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, där jag använ-

der mig av semistrukturerade intervjuer, där intervjuerna analyserats utifrån en tematisk 

analysmetod. Vid genomförandet av en studie utgår vanligtvis en forskare från en kvali-

tativ eller en kvantitativ metod. En kvalitativ metod söker efter en djupare förståelse i det 

som avses att undersöka, medan en kvantitativ metod är en forskningsmetod där statist-

iska, kvantifierbara och generaliserbara resultat eftersöks (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

 

4.2 Intervjumetodik  

I denna undersökning är semistrukturerade intervjuer det primära för datainsamling. Lar-

sson (2011) skriver att dessa intervjuer bygger på öppna frågor och att de är lämpliga då 

de ger möjlighet att omkonstruera frågorna både under och efter intervjun och att de kan 

anpassas till vad som är lämpligt för just den stunden. Ahrne & Svensson (2015) skriver 

att det kan vara en nackdel att genomföra alla intervjuer under ett och samma tillfälle. 

Istället är det bättre att göra några intervjuer, analysera och granska dessa och utifrån 

analysen göra en bedömning om frågorna fungerade eller om de behöver omformuleras. 

Detta var något jag använde mig utav då jag valde att genomföra en intervju och sedan-

analysera denna och utifrån analysen ta fram nya frågor och omarbeta redan befintliga 

frågor. Fortsättningsvis föreslår Ahrne & Svensson (2015) att det krävs minst sex inter-

vjuer för att få ut tillräcklig information och uppnå resultatmättnad.   
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Intervjuerna genomfördes enligt ett förutbestämt frågeschema. Kihlström (2007) skriver 

att det är en god idé med uppvärmningsfrågor. Därför valde jag att använda mig av inle-

dande frågor som: Vad heter du? Vad har du för utbildning? Under vilken period har du 

arbetat som lärare? Är naturkunskap något som ingick i din utbildning eller har du vida-

reutbildat dig? Fortsättningsvis följdes en beskrivning om vad syftet med intervjun var 

och slutligen presenterades de rättigheter den intervjuande läraren har och därefter fram-

fördes frågorna. 

Lärarna som medverkade hade på förhand fått kännedom kring upplägget på frågorna, 

detta för att de ska kunna förberedda sig inför intervjun. Samma metod har skett för alla 

lärare som blivit intervjuade. Valet av frågor till intervjuerna är mer allmänt formulerade, 

vilket gör det möjligt för de lärare som blivit intervjuade att beskriva sina tankar mer. 

Följdfrågor är ett redskap jag använt mig utav i intervjuerna. Dessa frågor används för att 

bygga vidare på informanternas beskrivningar eller svar (Kihlström, 2007). Lärarna inter-

vjuades i olika miljöer då de genomfördes på olika skolor. Under intervjuerna antecknade 

jag lärarnas uttryck, följdfrågor samt andra viktiga faktorer. Varje intervju varade i 30-45 

min. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och därefter transkriberades inne-

hållet.  

 

 

 

4.3 Tematisk analys 

Jag har valt att använda mig av en tematisk analys vid genomgång av mitt insamlade 

material. Tematisk analys är en metod där skriven eller verbal kommunikation analyseras 

stegvis med fokus på likheter och olikheter (Bryman, 2011). Tolkningsprocessen kan re-

sultera i ett eller flera teman. Ett tema är som en röd tråd av mening som löper genom 

varje meningsenhet, kod samt genom varje kategori (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

nämner två förslag till vad man kan ha i bakhuvudet vid en tematisk analys. Det ena är 

Framework som är ett tillvägagångsätt som arbetar utifrån en matris, som strukturerar 

upp funna teman och underteman i materialet, i detta fall de transkriberade intervjuerna. 

Det andra förslaget är rekommendationer om vilka tekniker man kan använda för att söka 

efter teman i texterna. Bryman (2011) menar vidare att man kan undersöka teman enligt 

följande: repetitioner, lokala typologier, metaforer, övergångar, likheter och  skillnader, 

språkliga kopplingar, saknad data och teori relaterat material.  
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4.4 Forskningsetiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer användes som utgångspunkt för de etiska 

ställningstaganden som gjordes i samband med undersökningen. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inform-

ationskravet som innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta bemöttes genom att jag informerade respon-

denterna muntligt om ändamålet med undersökningen. Samtyckekravet som innebär att 

deltagare i en undervisning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta be-

möttes genom att de lärare som blev kontaktade via mail självmant fick bestämma om de 

ville delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla i 

en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och person-

uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta 

bemöttes genom att jag inte samlade in några personuppgifter under intervjuerna samt att 

respondenterna var anonyma vid presentationen av resultatet och därmed anser jag att 

konfidentalitetskravet är uppfyllt. Nyttjandekravet som innebär uppgifter insamlande om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Detta blev indirekt uppfyllt 

som tidigare nämnt genom att inga personuppgifter samlades in (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

 

 

4.5 Bearbetning av analys 

Alla intervjuer i undersökningen transkriberades till skriven text. Enligt Kihlström (2007) 

är transkribering det första steget i analysen av det insamlade materialet från intervju-

erna. Intervjuerna analyserades kvalitativt, vilket innebär att en djupare förståelse efter-

söktes. För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes en tematisk ana-

lys. I min tematiska analys har jag i texterna sökt efter återkommande teman och underte-

man där jag i ett första steg analyserat utifrån utsagor relaterade till mina frågeställningar. 

Jag har sökt teman genom att uppmärksamma repetitioner, det vill säga återkommande 

teman, metaforer och språkliga kopplingar. Jag har även sätt till hur teman diskuteras på 

olika sätt och hur de bestämt skiljer sig från varandra.  
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Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det in-

samlande materialet. Därför valde jag att lyssna igenom varje intervju direkt efter inter-

vjutillfället för att ordagrant skriva ner allt och för att sedan läsa igenom det flera gånger. 

Nästa steg i bearbetningen var att sortera bort det som låg utanför intervjuguidens teman 

och som inte var relevant för min studie. Den kvarvarande texten utgjorde min analysen-

het. Den kvarvarande texten delades sedan in i olika teman och genom de valda temana 

kunde sedan ett antal underteman bildas.  

 

 

 

 

4.6 Urval 

Jag har intervjuat sex lärare i syfte att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar kring 

de naturvetenskapliga begreppen med fokus på matspjälkningen och näringsupptag. An-

talet intervjuade lärare grundar sig på att undersökningen ska få en bredd gällande infor-

manter. Ahrne & Svensson (2015) skriver om att det sällan räcker med att intervjua en 

eller ett par informanter, istället bör minst sex informanter intervjuas. Detta för att säker-

heten ska öka för mig som forskare att jag fått ett material som är relativt oberoende av 

enskilda informanters personliga uppfattningar kring fenomenet. Jag har använt mig utav 

semistrukturerade intervjuer. De krav jag ställt är att de jag intervjuat ska vara legitime-

rade lärare i de naturorienterande ämnena och att de ska ha erfarenhet från samtliga åld-

rar i skolans mellanår. I min undersökning har jag inspirerats av Bryman (2011) gällande 

bekvämlighetsurval då studien både är tids- och pengabunden. Till mina intervjuer har 

jag tagit tillvara på de personer och de tillfällen som funnits nära tillhands. De lärare som 

jag har intervjuat är lärare jag bundit kontakter med på min verksamhetsförlagda utbild-

ning. Jag valde två manliga och fyra kvinnliga lärare för att generera en spridning hos in-

formanterna. De lärare som medverkat i min undersökning presenteras nedan. Namnen är 

fingerade för att behålla lärarnas anonymitet.  
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Lärare 1- Anton 

Anton är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena från årskurs 1-7. Vid inter-

vjutillfället undervisade Anton årskurs 5 i NO-ämnena. Han har arbetat som lärare i näs-

tan 20 år.  

Lärare 2- Linnea 

Linnea är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurs 4-6. Vid inter-

vjutillfället undervisade Linnea årskurs 5 i NO-ämnena. Hon har arbetat som lärare i tre 

år. 

Lärare 3- Felix 

Felix är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurs 4-6. Vid inter-

vjutillfället undervisade Felix årskurs 4 i NO-ämnena. Han har arbetat som lärare i åtta 

år.  

Lärare 4- Ellen 

Ellen är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurs 1-7. Vid inter-

vjutillfället undervisade Ellen årskurs 6 i NO-ämnena. Hon har arbetat som lärare i näs-

tan 25 år.  

Lärare 5- Anna 

Anna är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurs 4-6. Vid inter-

vjutillfället undervisade Anna årskurs 4 och 5 i NO-ämnena. Hon har arbetat som lärare i 

sex år. 

Lärare 6- Josefine  

Josefine är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurs 1-7. Vid in-

tervjutillfället undervisade Josefine årskurs 6 i NO-ämnena. Hon har arbetat som lärare i 

15 år.  
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4.7 Reliabilitet och Validitet  

Begreppen reliabilitet och validitet är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer 

kvaliteten i en undersökning. De båda begreppen handlar om undersökningens tillförlit-

lighet och giltighet (Stukát, 2011). Vidare skriver Stukát (2011) att reliabilitet mer precist 

handlar om huruvida undersökningen är beskriven på ett så pass tydligt sätt att någon an-

nan forskare skulle kunna göra om den och om resultaten blir detsamma ifall undersök-

ningen genomförs på nytt. Brinkmann & Kvale (2014) nämner vidare att det handlar 

även om att se över och diskutera kring om forskningen hade blivit annorlunda om den 

nu gjorts vid en annan tidpunkt på året eller om det data som samlats in valts att samlas 

in på ett annat sätt. Resultatet hade förmodligen blivit detsamma även om den hade ut-

förts vid en annan tidpunkt på läsåret, eftersom ett krav var att de lärare som intervjuats 

ska vara legitimerade i de naturorienterande ämnena och att de ska ha erfarenhet från 

samtliga åldrar i skolans mellanår. Visst kan en människas humör bli påverkad av olika 

faktorer runtomkring oss. Det lärarna valde att beskriva den dagen de blev intervjuade 

hade möjligtvis kunnat se annorlunda ut ifall intervjuerna genomförts en annan dag. Men 

i det stora hela hade mitt resultat troligtvis inte blivit annorlunda ändå, eftersom det var 

fler än en lärares beskrivning som undersöktes.   

 

Validiteten i min undersökning, det vill säga frågan huruvida jag mäter det jag avsätt att 

mäta, är inte svårt att uttala sig om. Visst hade resultatet kanske kunnat se annorlunda ut 

ifall någon annan utfört undersökningen, bland annat då intervjufrågorna vid en ny 

undersökning hade kunnat se ut på ett annat sätt. Jag hade till min fördel att vara påläst 

om vad tidigare forskning visar angående detta arbetsområde när jag konstruerade mina 

intervjufrågor. Brinkmann & Kvale (2014) skriver om att vid en kvalitativ undersökning 

bör reliabilitet och validitet studeras tillsammans då de går ihop med varandra. I denna 

undersökning visar detta sig då studien är väl beskriven och där någon annan skulle 

kunna göra om den, men som jag nämnt tidigare hade troligtvis resultatet inte sett ut på 

ett annat sätt. Jag tycker även att det hade varit intressant att se ifall resultatet hade blivit 

liknande ifall undersökningen hade gjorts om med andra lärare. Lärare som jag inte rik-

tigt har en koppling till eller känner sen tidigare.   
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5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet från datainsamlingen. Det presenteras utifrån 

mina frågeställningar som använts för att besvara undersökningens syfte. Lärarnas olika 

utsagor presenteras i olika teman och underteman.    

 

5.1.1 Lärarnas resonemang angående undervisning kring matspjälkningen och nä-

ringsupptag 

Temat gällande lärarnas samtal om undervisning kring matspjälkningen och näringsupp-

tag valdes att delas in i tre olika underteman: 1) Det är för svårt och för brett, 2) Bra att 

ha grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar och hur den påverkas av vad vi 

äter, 3) Bra att arbeta ämnesöverskridande då arbetsområdet har en koppling till ämnet 

idrott och hälsa samt svenska.  

 

Det är för svårt och för brett. 

De uttalanden som förs till detta undertema handlar om att lärare menar att det är ett svårt 

och brett område att undervisa om i mellanstadiet. Lärarna påtalade att ämnet är svårt för 

eleverna att förstå och att det därför av tidsbrist inte går att behandla det allt för djupt i 

årskurs 4-6. De menade bland annat att de handlar mest om att eleverna ska se helheten 

samt att de får en förförståelse om hur kroppen fungerar. Exempelvis uttryckte Anton:  

 

Det handlar mest om att eleverna ska få en förförståelse om hur kroppen fun-

gerar och att de kan vara med och diskutera, tolka och tycka om det. Men 

också att de kan ta in det i sin vardag och arbeta med det. Om man ska gå in 

djupare på det då blir det svårt för eleverna att ta in det. Det viktiga här är 

att eleverna kan se samband och förstå samband tidigt.  

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna tycker att arbetsområdet är svårt för elever 

som går i årskurs 4-6 och att de därför inte behandlar det allt för djupt. De menar 

att om de ska gå in djupare i varje process kring matspjälkning och näringsupptaget 

så får eleverna svårt att ta in det. Det lärarna även nämner gemensamt är att svårig-

heterna ligger kring alla begrepp som eleverna ska ta till sig under arbetsområdet. 

Exempelvis uttryckte Linnea att: ”Jag tycker att det är svårt med alla begrepp och 

ord som eleverna får bemöta under arbetsområdet. Vi går såklart igenom hela 
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kroppen, alla kroppsdelar, alla organ och hur de hänger samman men de svårt och 

man får ta det stegvis”. Flertalet av lärarna erkänner att de samtalar kring begrep-

pen och berättar lite om dem men att de i vissa avseenden förenklar begreppen för 

att eleverna lättare ska förstå.  

 

 

Bra att ha grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar och hur den påver-

kas av vad vi äter. 

Till detta undertema hör uttalanden som handlar om att undervisning kring matspjälkning 

och näringsupptag är viktiga ur ett hälsoperspektiv. Temat rymmer sambandet mellan 

människan och dess kost, samt hur den påverkas av vad de äter. Gällande undervisning 

kring matspjälkning och näringsupptag pratade Josefine om var hennes fokus ligger: 

  

 Vi pratar om till exempel hur trött man känner sig om man inte äter frukost, 

eller hur trött man känner sig när man kommer till fotbollsträningen om man 

inte ätit mellanmål, eller när man känner sig som tröttast på dagen. Detta 

diskuterar vi mycket om när vi har den delen.  

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna poängterade att de jobbar mycket mot hälsan 

där eleverna framförallt ska förstå varför det är viktigt att de äter rätt och nyttigt. 

Exempelvis uttryckte Felix att: ”Det är något man behöver i viss mån ta upp regel-

bundet med tanke på många barns kosthållning. Om man till exempel kollar på hur 

vissa barn äter lunch. Vissa äter allt andra äter nästan ingenting om de inte är de-

ras favoritmat”. Vidare poängterade flertalet av lärarna att de viktigt att eleverna 

kan se samband mellan hur de mår, kost, motion och söm. Exempelvis poängterade 

Anton att:  

 

”Det är viktigt att eleverna kan se samband mellan hur de mår, kost, motion 

och sömn. Om man ser barns livsstil idag hur de sitter med sina Iphones och 

framför datorer och har svårt att sova och att detta kommer in tidigt. För 

detta påverkar ju deras vardag och skola. Vi kan se barn som kommer till 

skolan och är trötta. Man kan inte bara plocka ut matspjälkningsfundamentet 

utan att sätta detta i ett sammanhang som är överskådligt för barn i den här 

åldern. Till exempel Hur mår jag? varför mår jag som jag gör?  
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Josefine gav ett liknande svar men poängterade att när hon går igenom näringsupp-

taget, där eleverna får bemöta flera begrepp som kolhydrater, proteiner, fetter och 

mineraler så försöker hon lägga stor vikt vid att eleverna ska förstå hur allt det på-

verkar deras kroppar. Hon menar att hon vid detta avseende får in hur sömn, mat 

och kost hör samman. Till exempel hur viktigt det är att äta frukost och vad man 

äter till frukost. Eller om jag vill ha proteiner vad ska jag då äta? Detta menar Jose-

fine att de diskuterar mycket om i klassen.   

   

Det majoriteten av intervjuerna visar gemensamt i detta avseende är att lärarna läg-

ger störst vikt vid att eleverna ska få en förförståelse om hur kroppen fungerar och 

att de viktigt att eleverna kan se samband mellan hur de mår, kost, motion och 

sömn.   

 

 

Bra att arbeta ämnesöverskridande då arbetsområdet har en koppling till ämnet id-

rott och hälsa och svenskan.  

Till detta undertema hör uttalanden som handlar om att undervisningen kring arbetsområ-

det matspjälkningen och näringsupptaget går att arbeta ämnesöverskridande. Flera lärare 

påtalade att de såg det som positivt att samarbeta med andra lärare i ämnena idrott och 

hälsa samt svenska. Exempelvis uttryckte Anton att: ”Vi samarbetar mycket med idrotten 

så att de ska känna att arbetsområdet ingår i kropp och hälsa och påminna lite lättare 

om vad de ska äta på lunchen”. Vidare poängterade majoriteten av de intervjuade lärarna 

att de försöker att hitta en koppling mellan dessa ämnen då de menar att arbetsområdet 

går ihop mycket med hälsa delen i idrotten. Ellen arbetar även hon ämnesöverskridande. 

Men till skillnad mot Anton är svensklärarna hennes förstaval för detta. Hon menar att:  

 

”Eleverna skriver ju olika texter och i NO:n kan de ju skriva faktatexter. Då 

kan lärarna som undervisar i de naturorienterande ämnena ha ett samarbete 

med läraren som undervisar i svenskan. Det är ju bra för i svenskan får du 

den korrekta strukturen på hur en faktatext ska skrivas och själva informat-

ionen från NO. Det är jättebra att ta hjälp av varandra, att man kan ämnesö-

verskrida och ha ett gott samarbete gynnar undervisningen”.   
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5.2 Lärarnas resonemang kring vilka undervisningsstrategier de använder sig utav 

när de undervisar om matspjälkningskanalen samt näringsupptaget 

För att besvara min andra frågeställning fokuserade jag på hur lärarna strukturerade sin 

undervisning rörande matspjälkningskanalen samt näringsupptaget. Temat gällande lärar-

nas samtal om undervisningsstrategier kan tematiseras inom tre olika underteman: 1) So-

cialt samspel, 2) Praktiskt arbete/ digitala verktyg 3) Anpassat innehåll. 

 

Socialt samspel 

De uttalanden som hör till detta undertema handlar om hur nödvändigt det är att 

samtala mycket med eleverna kring alla begrepp som de stöter på under arbetsom-

rådet. Lärarna påtalade att de diskuterar mycket i klassen alla uttryck och benäm-

ningar för att förtydliga alla begrepp. Exempelvis menar Josefine att de har elever 

med språkstörningar och att det är naturligt för henne att hon förklarar dessa be-

grepp om och om igen och att hon skriver dem på tavlan. Vidare poängterar Linnea 

att: ”Det är ju ofantligt mycket man ska ha koll på med de rätta begreppen. Vi dis-

kuterar ju mycket om de rätta begreppen, där jag försöker förklara dem så tydligt 

som jag kan”. Även Felix beskriver att de samtalar och diskuterar kring alla be-

grepp och detta styrker han genom att säga: ”Språket har en väsentlig betydelse 

när aktuella begrepp ska behandlas inom området och att de genom språket vi öpp-

nar upp till nya diskussioner och reflektioner hos eleverna”.    

 

Det intervjuerna visar gemensamt gällande socialt samspel är att lärarna tycker att 

de viktigt att samtala kring dessa begrepp med eleverna, både enskilt, i grupper och 

i helklass. De nämner att de ägnar många timmar till att förklara och repetera be-

greppen och att det något de framförallt gör mycket i SO och NO-ämnena.   
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Praktiskt arbete/ digitala verktyg 

Till detta undertema hör uttalanden som handlar om hur lärarna varierar i sitt arbetssätt 

när de undervisar kring matspjälkningskanalen och näringsupptaget samt vad de använ-

der för digitala verktyg. Anton påtalade att han alltid låter sina elever stoppa en kexbit i 

munnen för att tydliggöra matspjälkningskanalen. ”Därefter samtalar vi om vad som 

händer medan de tuggar och går igenom hela processen tillsammans […] Det blir ju 

konkret för eleverna”. Genom att låta eleverna arbeta praktiskt på detta sätt menar Anton 

att eleverna ges möjlighet att förstå helheten och att allting hänger ihop som en process.  

Majoriteten av de intervjuade lärarna beskriver att de använder sig av experiment, anato-

misk docka, NTA-digital och filmer som lärandeverktyg när de undervisar kring mat-

spjälkningskanalen och näringsupptaget. Exempelvis uttryckte Linnea att: ”Vi använder 

oss utav NTA-digital, där vi går igenom hela kroppen, alla organ och hur de hänger 

samman allting”. Hon nämner vidare att NTA-digital är ett datorprogram där eleverna 

får göra uppgifter och att det i programmet även finns filmer som de använder sig utav. 

Dessa filmer visar på hur näringsupptaget fungerar i kroppen. Hon menar vidare att dessa 

filmer hjälper henne i undervisningen då de pratar om alla begrepp och om vad orden be-

tyder och var de sitter i kroppen efter att de kollat på filmen. Anna gav ett liknade svar 

gällande användandet av NTA-digital, men poängterade att hon även med hjälp av fil-

merna kan visa eleverna hur det ser ut inne i en människas mage och ut efter det gå ige-

nom och förklara alla begrepp. Anna beskrev även att hon låter eleverna själva få experi-

mentera med kroppen och hur den fungerar. Hon uttalar sig som följande: ”Eleverna får 

själva experimentera med kroppen […] Eleverna får göra lungtest”.  Detta menar hon 

ska hjälpa eleverna att skapa sig en uppfattning om hur trött de blir när de rör sig mycket 

och vad vi behöver energi till. Hon menar att det ska hjälpa eleverna att kunna se ett sam-

band mellan deras hälsa, motion och kost.   

 

 

 

Anpassat innehåll  

De uttalanden som förts till detta undertema handlar om hur nödvändigt det är att anpassa 

innehållet efter elevernas behov och förutsättningar. Flera lärare påtalade att de såg det 

som nödvändigt att anpassa undervisningen för att försöka nå alla elever i klassen. Ellen 

berättade att de vid genomgång av ett nytt begrepp eller moment alltid försöker visa det 

på olika nivåer, till exempel visuellt genom en bild. Hon menar att en del elever behöver 
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konkreta bilder för att förstå. Josefine var av samma uppfattning hon menar att det är vik-

tigt att möta alla elevers behov och inte vara ensidig i undervisningen. Hon menar att 

”om eleverna bara får jobba med laborationer en hel dag utan att befästa det med be-

grepp skulle endast få elever förstå helheten” […] ”Det finns elever som behöver hjälp 

med att se kopplingar, samband och slutsatser”.  

Det majoriteten av intervjuerna visar gemensamt är att flera lärare lägger stor vikt vid att 

anpassa sin undervisning för att försöka nå alla elever i klassen. Intervjuerna visar ge-

mensamt är att samtliga lärare använder sig av inkluderande undervisningsstrategier som 

skapar förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen.  

 

 

 

5.3 Resultatsammanfattning  

Det som framträder i arbetet med sammanställningen av intervjuerna är att lärarna har 

flera gemensamma synpunkter angående undervisning kring matspjälkning och närings-

upptag. Samtliga lärare tycker att arbetsområdet är svårt för elever som går i årskurs 4-6 

och att de därför inte behandlar det allt för djupt. De menar att om de ska gå in djupare i 

varje process kring matspjälkningen och näringsupptaget så får eleverna svårt att ta in 

det. Det lärarna även nämner gemensamt är att svårigheterna ligger kring alla begrepp 

som eleverna ska ta till sig under arbetsområdet. Flertalet av lärarna erkänner att de sam-

talar kring dem och berättar lite om dem men att de i vissa avseenden förenklar begrep-

pen för att eleverna lättare ska förstå. Ett exempel som Anton nämner är det här med tar-

marna, ”eleverna förstår att maten går igenom tarmarna och att de i tarmarna som nä-

ringen tas upp men sen hur det sker är svårt för eleverna att förstå. Det kan jag erkänna 

att jag nämner och berättar lite hit och dit och hur det tar sig runt i kroppen för det är 

svårt för eleverna att förstå”. Det sammanställningen av intervjuerna visar gemensamt i 

detta avseende är att lärarna lägger störst vikt vid att eleverna ska få en förförståelse om 

hur kroppen fungerar och att de viktigt att eleverna kan se samband mellan hur de mår, 

kost, motion och sömn. Vidare visar sammanställningen av intervjuerna att samtliga lä-

rare ser det som positivt att samarbeta med lärare i idrott och hälsa och svenskan framför-

allt när det kommer till att eleverna ska förstå kopplingen mellan dessa ämnen.  
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I sammanställningen av intervjuerna har lärarna flera gemensamma drag kring vilka 

undervisningsstrategier de använder sig utav när de undervisar om matspjälkningska-

nalen samt näringsupptaget. Samtliga lärare nämner att de samtalar mycket med eleverna 

kring alla begrepp och att de diskuterar mycket i klassen genom att förklara och repetera 

begreppen. Flertalet av lärarna beskriver att de använder sig av experiment, anatomisk 

docka, NTA- digital och filmer som lärandeverktyg när de undervisar kring matspjälk-

ningkanalen och näringsupptaget. Vidare visar sammanställningen av intervjuerna att 

flera lärare lägger stor vikt vid att anpassa sin undervisning för att försöka nå alla elever i 

klassen. Det samtliga lärare visar gemensamt är att de använder sig av inkluderande 

undervisningsstrategier som skapar förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmå-

len.                
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningen i förhållande till syfte och forskningsfrågor. 

Syftet med undersökningen var hur lärare beskriver att de arbetar kring de naturveten-

skapliga begreppen med fokus på matspjälkningen och näringsupptag samt vilka under-

visningsstrategier lärare använder sig utav i sin undervisning kring de naturvetenskapliga 

begreppen med fokus på matspjälkningen och näringsupptag. Avsnittet inleds med en 

diskussion kring de metoder som använts och avslutas med att förklara och diskutera be-

greppen reliabilitet och validitet. Fortsatt följer en diskussion utifrån resultatet i förhål-

lande till tidigare gjord forskning och de vetenskapliga teorierna som nämnts i bakgrun-

den. Avslutningsvis diskuteras hur forskningen förslagsvis går att vidareutveckla.   

 

 

6.1 Metoddiskussion  

Jag anser att datainsamling i form av intervjuer har varit ett bra redskap för att ge svar på 

undersökningens syfte och frågeställningar. Jag har varit noggrann under arbetet med att 

följa undersökningens syfte och frågeställningar för att undvika svårigheter. Då denna 

undersökning enbart använt sig av en metod som datainsamling upplevdes det inte allt 

för svårt att få alla pusselbitar att passa ihop. Det finns både fördelar och nackdelar med 

att bara använda sig av en metod i sin undersökning. Hade jag valt att använda mig av 

mer än en metod som datainsamling, exempelvis intervjuer och observationer skulle 

bland annat metoderna kompletterat varandra, både i svagheter men även i styrkor. Då 

datainsamlingen för undersökningen tagit tid och den metod jag valde gav mig all nöd-

vändig data, som behövdes för min undersökning ser jag det inte som nödvändigt att an-

vända mig av fler metoder. I efterhand har mitt val av metod fungerat bra och lett till ett 

tydligt och intressant resultat.  

 

Gentemot undersökningens syfte och forskningsfrågor har intervju fungerat bra som me-

tod. Fördelen med att använda intervju som metod i denna undersökning var bland annat 

att lärarna själva skulle få föra resonemang om hur de arbetar gällande matspjälkningen 

och näringsupptaget. Genom att använda sig utav intervjuer som metod kunde lärarna 

föra reflektioner kring hur de strukturerar sin undervisning i arbetsområdet. Jag hade 

även kunnat välja att observera en del lärare för att se vilka undervisningsstrategier de 

använder sig utav när de undervisar om matspjälkning och näringsupptag. Men då tiden 
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var begränsad och möjligheten rätt liten att passa in rätt tillfälle för lektionsobservation, 

var intervjuer till denna undersökning lämpligare. Intervju som metod har även fungerat 

bra för att få information om lärarnas förståelse och inställning till arbetsområdet. Jag har 

under mina intervjuer haft möjligheten att ställa följdfrågor till lärarna eller bett dem att 

utveckla svar vilket inte är möjligt vid exempelvis observationer. Detta har varit till stor 

fördel för mig i min datainsamling. Kihlström (2007) skriver att en nackdel med att an-

vända sig av intervjuer istället för till exempel observationer är att det är tidskrävande. 

Detta var även något som jag upplevde i denna undersökning, både inför planeringen och 

genomförandet, men framförallt inför analysen där både förarbete och efterarbete tagit 

mycket tid. I slutändan har det dock gett mig ett djupare resultat än om jag exempelvis 

valt observation som metod.  

 

Mina intervjuer spelades in via en diktafon för att enklare kunna dokumentera och tran-

skribera det som sades (Kihlström, 2007). Genom att ljudinspelning användes fick jag 

exakta uttalanden av lärarna, något som var hjälpsamt vid min analys av data, då jag 

kunde gå tillbaka till deras utsagor.   

 

Gällande frågan om generaliserbarheten i en tematisk analys, låter det sig göras när det 

gäller de kvalitativa resultaten (Kihlström, 2007). Den begränsade variation som påvisa-

des i undersökningen kan generaliseras till en liknande kultur som den där undersök-

ningen utfördes. De kvantitativa resultaten, hur många som tillhör varje tema är svårare 

att uttala sig om. Vidare skriver Kihlström (2007) att det inom en tematisk analys inte 

ställer några krav på generalisering från undersökningsgrupp till population. Han menar 

att det handlar om ”att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större de-

len av variationen i uppfattningar i population” (Kihlström, 2007, s.122).   

 

Jag anser att mitt metodval, intervjuer och tematisk analys, är väl anpassad efter det jag 

vill undersöka. Studiens validitet är god då avsikten med undersökningen är i plan med 

studiens syfte. Jag upplever även att kommunicerbarheten är god. Andra personer som 

läser studien kommer förhoppningsvis att förstå de olika teman då dessa beskrivs och ex-

emplifieras av citat från intervjuerna.   
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av undersökningen visade hur lärare arbetar kring matspjälkning och närings-

upptag samt vilka undervisningsstrategier de använder sig utav när de undervisar kring 

dessa begrepp.  

 

Vid framtagandet av lärarnas resonemang angående hur de undervisar kring matspjälk-

ning samt näringsupptag och vilka undervisningsstrategier de använder sig utav när de 

undervisar kring dessa begrepp, visade det sig att flertalet lärare hade liknande förkla-

ringar kring dessa frågeställningar. Gällande de teman jag skriver om i resultatdelen kan 

jag se kopplingar mellan vad lärarna beskrev och vad tidigare forskning säger om dessa. 

Flertalet lärare påtalade att de tycker att arbetsområdet är för svårt och för brett samt att 

det innehåller för svåra begrepp som eleverna får bemöta under arbetsområdet. Enligt en 

rad forskare poängteras det att lärarens ämneskompetens har en helt avgörande betydelse 

för elevernas lärande i de naturorienterande ämnena (West, 2011). Vidare säger forsk-

ningen att lärarens egna attityder och kunskaper till ett visst ämne speglar undervisningen 

och att lärarens roll vid undervisningssammanhang är väldigt betydande för elevernas 

kunskapshämtning, där stort fokus ligger på lärarens ämneskunskaper (West, 2011).  

Den slutsats som kan dras gällande denna punkt och vad jag upplevde från intervjuerna 

var att lärarna inte hade en allt för positiv inställning till arbetsområdet. Detta grundar sig 

på, som forskningen säger, att lärarna inte känner sig allt för bekväma med arbetsområdet 

och där deras bristande ämneskunskaper kan vara en orsak. Vidare i resultatdelen påta-

lade samtliga lärare att det är viktigt att eleverna har grundläggande kunskaper om hur 

kroppen fungerar och hur den påverkas av vad vi äter. Lärarna poängterade att de fokuse-

rade mycket på att eleverna skulle se ett samband mellan vad de äter, hur de mår, motion 

och sömn. 

 

 I det centrala innehållet för de naturorienterande ämnena står det att eleverna ska ges 

undervisning i hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion 

samt hur människans organsystem fungerar (Skolverket, 2017). Det forskningen säger 

om detta är att innehållet och arbetsformerna ska vara anpassade till elevernas behov och 

intresse samt att utifrån detta didaktiska synsätt lägga upp undervisningen så att den har 

en mening för eleven. Genom detta är det viktigt att läraren synliggör elevernas kostva-

nor (Nordlund et al., 2011). Vidare skriver Nordlund et al. (2011) att det är viktigt att ge 
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eleverna verklighetsupplevelser som exempelvis studiebesök av olika yrkesverksamma 

inom vård och hälsa men detta var inget lärarna nämnde att de använde sig utav i sin 

undervisning. Den slutsats som kan dras gällande detta var att lärarna samarbetade 

mycket med idrott och hälsa där eleverna skulle känna att arbetsområdet ingår i kropp 

och hälsa, där lärarna försökte hitta en koppling mellan dessa ämnen.  

 

Lärarnas resonemang kring vilka undervisningsstrategier de använder sig utav när de un-

dervisar om matspjälkning och näringsupptaget fokuserades på hur lärarna strukturerade 

sin undervisning kring dessa begrepp. Gällande undersökningens första undertema som 

är socialt samspel, kunde jag se en tydlig koppling mellan vad samtliga lärare nämnde 

samt vad tidigare forskning visar. Genom intervjuerna med lärarna kunde jag se att deras 

undervisning bedrivs och genomsyras av det sociokulturella perspektivet. Denna pedago-

giska teori bygger på socialt samspel där språket är det främsta redskapet för lärande och 

utveckling (Imsen, 2006).  

Den slutsats som kan dras gällande lärarnas resonemang och tidigare gjord forskning är 

att språket är en väsentlig faktor för att eleverna ska begripa matspjälkningsprocessen 

och näringsupptaget. Det som kan diskuteras gällande detta tema är att ett par lärare ut-

tryckte att de samtalar kring alla begrepp eleverna får möta under arbetsområdet men att 

de i vissa avseenden förenklar dessa och i vissa fall bara nämner dem och berättar lite 

kring dem. Detta är förmodligen en orsak till varför elever inte kan beskriva matspjälk-

ningsprocessen. Det forskningen visar om elevernas föreställningar kring matspjälkning 

och näringsupptag är att elever använder sig av vardagliga begrepp som ”smälta” istället 

för att använda rätt terminologi som nedbrytning. Vidare visar forskningen på att elever 

kan förklara och beskriva med vardagliga ord den intagna maten från munnen till mag-

säcken men efter magsäcken har eleverna betydligt svårare att formulera vad som händer 

med maten (Teixeira, 2000, Rowlands, 2004, Carvalho et al., 2004, Cakici, 2005, Gran-

klint Enochson, 2008). Detta tyder på bristande kunskaper angående tarmsystemet. I 

detta avseende går det att se en koppling mellan vad flertalet lärare beskrev att de gjorde, 

när de samtalade om matens väg genom tarmarna. Det jag kunde utläsa från lärarnas re-

sonemang var att de nämner för eleverna att maten går igenom tarmarna och att de där 

näringen tas upp. Lärarna går inte in på djupet och berättar för eleverna hur det sker, utan 

läraren gör det enkelt för sig och förenklar de begrepp eleverna får stöta på under denna 

del av matspjälkningsprocessen. I vissa fall väljer lärarna att inte ens nämna dessa be-

grepp utan bara berättar utförligt att maten går igenom tarmarna och inte mer än så. Det 
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finns förmodligen flera orsaker till varför lärarna väljer att hoppa över tarmsystemet, men 

som jag tidigare nämnt kan en bidragande orsak vara lärarens ämneskunskaper. En annan 

orsak kan ligga vid som flertalet lärare beskriver på tidsbristen och att de för komplicerat 

för elever vid 10-12 års ålder. Flertalet lärare anser att de viktigt att eleverna vet att de i 

tarmarna näringsupptaget sker men att de inte ägnar lika mycket tid på att eleverna ska 

veta hur det sker.  

 

Gällande undersökningens andra undertema, praktiskt arbete/ digitala verktyg kunde jag 

även där se en koppling mellan lärarnas intervjuer och om vad forskningen visar. Jag 

kunde utläsa att flertalet lärare använder sig av ett arbetssätt som bygger på och genom-

syras av konstruktivismen. Denna pedagogiska teori utgår från att eleverna ska få upp-

täcka och utforska på egen hand för att förstå (Schoultz, 2000). Flertalet av lärarna be-

skrev att de använder sig av experiment där eleverna får använda sina erfarenheter och 

diskutera med varandra om vad som kommer att ske innan de utför ett experiment. Ett 

exempel från intervjuerna var när Anton berättade att hans elever får stoppa en kexbit i 

munnen och där de efter får samtala och diskutera om vad de tror händer med kexbiten 

efter att dem svalt den. Andra lärare berättade att de låter sina elever experimentera med 

anatomidockor och med sina egna kroppar.  

Den slutsats jag kan dra gällande denna punkt är att alla lärare låter sina elever arbeta 

praktiskt på något sätt. Det forskningen visar beträffande detta är att all undervisning i 

såväl naturorienterande ämnena som svenska bör bygga på elevernas erfarenheter, intres-

sen samt låta eleverna ha inflytande på lektionernas delar för att skapa motivation, som i 

sin tur är nödvändigt för lärande (Sjöberg, 2005, West, 2011). En intressant undervis-

ningsstrategi forskningen visar som ett användbart redskap, är att använda sig utav drama 

i sin undervisning. Genom att eleverna får dramatisera matspjälkningsprocessen synlig-

görs de olika delarna samtidigt som så tillförs spänning och lust till lärande (Gil-Quílez et 

al., 2012). Men detta var inget som någon lärare nämnde att de använde sig utav i sin 

undervisning.  

Det jag kunde utläsa från intervjuerna med lärarna var att samtliga använda sig av digi-

tala verktyg när de undervisar kring matspjälkning och näringsupptaget. Flertalet lärare 

berättade att de använder sig av filmer som komplement i sin undervisning. Dessa lärare 

berättade hur de genom filmerna kan visa eleverna hur det ser ut inne i magen och att de 

med hjälp av filmen förklarar de olika begreppen för eleverna. En annan sak som flertalet 

av lärarna tog upp var att de använder sig av NTA- digital i sin undervisning. Detta är 
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inget jag själv arbetat med men enligt lärarnas beskrivning är NTA- digital ett datorpro-

gram där eleverna får göra uppgifter och olika experiment, där matspjälkningsprocessen 

är en del av innehållet. Dessa lärare såg NTA- digital som nödvändigt för dem när de 

skulle arbeta med matspjälkningsprocessen, då den förutom det ovan nämnda även inne-

håller små filmklipp som visar alla processer och även beskriver flera begrepp eleverna 

får bemöta under arbetsområdet. En nackdel lärarna beskrev med NTA- digital var an-

vändandet av datorer, något de ansåg tog väldigt mycket tid från undervisningen. Person-

ligen ser jag NTA- digital som ett bra komplement i undervisningen men jag skulle inte 

enbart använda mig av den i undervisningen och denna åsikt delade även lärarna med 

mig. 

 

Vad gäller undersökningens tredje och sista undertema, anpassat innehåll, kunde jag även 

där se en koppling mellan lärarnas beskrivning och vad tidigare forskning visar, men 

även se en koppling till styrdokumenten. Samtliga lärare påtalade att de såg det som nöd-

vändigt att anpassa undervisningen för att försöka nå alla elever i klassen. Flertalet lärare 

lägger stor vikt vid att använda sig av varierande undervisningsmetoder. Detta går även 

att utläsa genom min sammanställning av lärarnas intervjuer där de beskriver att de arbe-

tar på olika sätt beroende på vilken elevgrupp de har och det visar på att de är medvetna 

om att det är viktigt att anpassa innehållet efter elevernas behov. I Skolverket (2017) står 

det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov. Vidare står 

det i att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

(Skolverket, 2017). När det kommer till vad forskningen säger om anpassat innehåll 

kring detta arbetsområde läggs störst vikt vid elevernas begreppsförändring och be-

greppsförståelse. Forskningen visar på att det är väsentligt att lärare är medvetna kring 

elevernas olika uppfattningar kring begrepp och där läraren aktivt arbetar för att under-

söka olika strategier som utvecklar elevernas begreppsförändring (Fulmer, 2013, Turner 

et al., 1999).  
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7. Slutsats och Implikationer för min egen kommande yrkesverksamhet 
Sammanfattningsvis har jag genom min undersökning tagit reda på hur lärare beskriver 

att de arbetar kring naturvetenskapliga begrepp med fokus på matspjälkning och närings-

upptag samt vilka undervisningsstrategier de använder sig utav när de undervisar kring 

dessa begrepp. Utifrån undersökningens resultat, i förhållande till undersökningens syfte 

kunde flera slutsatser dras. Dessa slutsatser valde jag att tematisera och fördjupa i min re-

sultatdel samt diskussionsdel. Utifrån mina diskussioner hoppas jag att andra naturveten-

skapslärare får idéer på undervisningsstrategier de kan använda sig av i sin undervisning 

kring matspjälkning och näringsupptag samt vad som är viktigt att tänka på när de ska 

undervisa kring dessa naturvetenskapliga begrepp.     

 

Genom denna undersökning har jag erhållit insikter över hur viktigt det är att jag själv 

kan det eleverna ska utveckla förståelse för. Dessa insikter har framkommit genom att jag 

först gjort en litteraturstudie om elevers föreställningar kring matspjälkning och närings-

upptag för att därefter göra en undersökning kring hur lärare beskriver att de arbetar 

kring dessa begrepp samt vilka undervisningsstrategier de använder sig utav. Jag har 

alltså genom min litteraturstudie samlat på mig kunskaper om vad som tycks vara svårt, 

det vill säga var de finns problem för eleverna att förstå hela matspjälkningsprocessen. 

Dessa kritiska aspekter har jag tagit med in i min undersökning som utgångspunkt vid de-

signandet av mina intervjufrågor.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Något jag själv anser som intressant att forska kring, i anslutning till detta område, är uti-

från elevernas perspektiv. Hur anser elever att de lär sig som bäst vid undervisning kring 

matspjälkning och näringsupptag? Vilka undervisningsstrategier föredrar de kring dessa 

begrepp? Vad upplever eleverna som kritiskt när de undervisas kring dessa begrepp?  

Ett sätt att undersöka detta på hade varit att intervjua eleverna samt låta eleverna får 

svara på enkäter.  

Från en sådan studie hade sedan ett samband mellan lärarnas beskrivningar kunnat stude-

ras. Personligen skulle jag finna det intressant att göra en sådan lite längre och mer utför-

lig undersökning.   
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Bilaga 1. 
Intervjufrågor till lärare: 

1. I vilken omfattning undervisar du kring kroppen/humanfysiologi? 

2. Hur struktureras undervisningen rörande matspjälkningskanalen? 

a. Vad är viktigt att behandla? 

b. Vad brukar vara bekymmersamt för eleverna? 

3. Arbetar du efter någon eller några speciella metoder/verktyg? 

4. Vad brukar eleverna ha för förförståelse för matspjälkningskanalen och närings-

ämnena?  

5. Hur struktureras undervisningen rörande kroppens näringsupptag? 

a. Vad är viktigt att behandla? 

b. Vad brukar vara bekymmersamt för eleverna? 

6. Hur behandlar du betydelsefulla begrepp gällande matspjälkningskanalen och 

kroppens näringsupptag? 

7. Arbetar du efter någon eller några speciella metoder/verktyg? 

8. Hur arbetar du med eleverna angående de vardagsuppfattningar som finns kring 

matspjälkningskanalen och kroppens näringsupptag? 

9. Var upplever du tyngdpunkten bör läggas i undervisningen om matspjälkningska-

nalen och kroppens näringsupptag? 

10. Hur tolkar och uppfattar du styrdokumenten för skolans mellanår, gällande mat-

spjälkningskanalen och kroppens näringsupptag?  
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