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Kostfrågor är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, speciellt i de yngre åldrarna. 
Skolan är en central arena där elever grundar rutiner som varar livet ut. Därför har skolan ett 
stort ansvar att tillgodose kunskaper om näringsrik kost samt de positiva effekterna av 
hälsosamma val. Denna studie undersöker hur verksamma lärare för skolans mellanår 
upplever undervisning om näringsämnen och matspjälkningen, samt hur dessa fenomen 
behandlas, detta för att tydliggöra sambandet mellan kost och god hälsa. Vidare syftar denna 
studie till att undersöka hur lärare tillämpar de riktlinjer som styrdokumenten beskriver för 
dessa fenomen inom de naturorienterande ämnena. 
 
Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk forskningsansats, för att ta reda på hur 
lärare uppfattar följande frågeställningar: 
 

• Hur uppfattar lärare att de arbetar med att synliggöra kroppens behov av 

näringsämnena, samt matspjälkningskanalen? 

• Hur uppfattar lärarna att de tillämpar styrdokumentens innehåll om 

matspjälkningskanalen och näringsämnena? 

Semistrukturerade intervjuer har legat till grund för insamling av data. Studiens resultat 
redogör för sex beskrivningskategorier, Språk, Experiment, Vardagsnära, Digitala verktyg, 
Inkludering av begreppen och Exkludering av begreppen. Beskrivningskategorierna visar på 
flera varierande tillvägagångsätt för hur näringsintag och matspjälkningen kan behandlas i 
undervisningen. Dessutom visar resultatet att det finns en oklar bild av hur styrdokumenten 
ska tolkas och implementeras. 
___________________________________________________________________________ 
Sökord: Näringsintag, Matspjälkningen, Fenomenografi, Konstruktivism, Sociokulturella perspektivet, 
Skola 
_________________________________________________________________

School of Education and Communication 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY Examensarbete för grundlärare 4- 6, 15 
hp  
Grundlärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

 VT 2018 
 

ABSTRACT 

 
Albin Karlström 
 
Nutrients and the digestion system in an educational context regarding schools middle ages - A 
phenomenografic study based on teachers’ perspectives   
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_______________________________________________________________________ 

Diet issues are constantly an ongoing matter in today’s society, especially in the younger 
ages. The school is an arena where children cement routines that last a lifetime. Therefore, the 
school has a great responsibility to give knowledge about nutritional foods and the positive 
effects of healthy living. Furthermore, this study examines how teachers in the school’s 
middle ages experience education about nutrition, digestion and nutrition uptake, as well as 
how these phenomena are dealt with. This is to clarify the connection between diet and good 
health. Additionally, this study aims at exploring how teachers apply the guidelines for these 
phenomena in the curriculum.  
 

The study has a qualitative and a phenomenografic research approach.  These approaches will 
help give answers to this study the following issues: 
 

• How do teachers distinguish that they work to visualize the body’s nutritional needs, 

as well as the digestion system? 

• How is the curriculum understood and applied by the teachers concerning the 

digestion and the nutrition uptake? 

 

The method for data gathering has been semi-structured interviews. The study’s findings 
show six different categories, Language, Experiment, Connection to living, Digital tools, 
Including of concepts and Excluding of concepts. The categories show many varying 
approaches for how nutrition and digestion can be treated in your teaching, as well as an 
unclear view of how the curriculum is interpreted and how it should be implemented.  
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1. Inledning 
De naturorienterande ämnena har genom tiderna bidragit med grundläggande kunskaper 

om hur fenomen i vår omgivning uppfattas och förstås. Dessutom bidrar de 

naturorienterande ämnena till samhällsutveckling inom olika områden, exempelvis 

hållbar miljö, hälsa och energiförsörjning (Skolverket, 2017b).  

 

Debatter om hälsolivsstilar och matvanor är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, 

speciellt i de yngre åldrarna. Barns alltmer stillasittande vanor, försämrade 

socioekonomiska förhållanden, tillsammans med enkelheten att komma åt energidrycker, 

godis och andra källor till socker, gör att elever löper stor risk för allvarliga sjukdomar. 

Forskning och dietister betonar vikten av goda matvanor, sömn och rörelse som en 

förutsättning för god hälsa (Eiben & Mårlid, 2014; Garmy, 2011). För att förebygga 

folkhälsoproblem, som exempelvis typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och 

stroke, bör sunda kostvanor i kombination med fysik aktivitet grundas i tidig ålder 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Därför är det väsentligt att ha kunskap om vad vi äter 

och dricker samt hur det påverkar kroppen. 

 

Skolan har ett stort ansvar att tillgodose elever med goda kunskaper om näringsrik kost 

samt den positiva effekten av hälsosam livsstil. Utifrån egna erfarenheter från 

verksamhetsförlagda utbildningar är kunskaper om näringsämnena hos eleverna 

bristfälliga. Eleverna har menat att de inte förstår varför kosten bör vara varierad och 

bestå av fetter, kolhydrater och proteiner. Denna okunskap gällande näringsämnena är 

något som Turner (1997) bekräftar i sin studie, där kolhydrater och fetter ofta pekas ut 

som bovar och som onyttigt, i kontrast mot protein som anses vara nyttigt.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b) 

under centralt innehåll för årskurs 4-6 står det att eleverna ska lära sig om 

näringsämnenas betydelse för hälsan. Vidare i biologin behandlas faktorer som sömn, 

motion, mat och sociala relationer till god hälsa. I läroplanen nämns dock ingenting om 

kroppens celler eller matspjälkningen förrän i årskurs 7-9. Cellerna och matspjälkningen 
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har en väsentlig del i näringsämnena och näringsintaget. I årskurs 4-6 krävs endast 

kunskaper om kroppens organ, deras uppbyggnad och samverkan. I skolans 

styrdokument beskrivs vad eleverna ska lära sig och inte hur, i och med det är läroplanen 

fri att tolka för undervisande lärare (Skolverket, 2017b). Vilka möjligheter ger därmed 

lärarna eleverna att utveckla förståelse för matspjälkning och kroppens näringsintag? I 

denna studie har jag undersökt hur lärare beskriver och upplever att de arbetar med att 

synliggöra kroppens behov av näringsämnen samt matspjälkningen.  
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2. Bakgrund  
Skolan är en central arena där elever spenderar många av sina unga år och tillägnar sig 

livsstilar och vanor som fortlöper genom livet. Trots detta är forskningen begränsad inom 

detta och ännu mindre gällande hur elever förstår och uppfattar näringsämnenas 

betydelse för kroppens funktion. Hörnell, Lind och Silfverdal (2009) betonar viken av att 

skolan fungerar som en förebild och ger goda kunskaper till elever gällande kost, fysisk 

aktivitet och hälsa. 

I detta avsnitt beskrivs aktuella och relevanta punkter från styrdokumenten i ämnena 

biologi och kemi. Dessutom beskrivs cellernas funktion för näringsintaget samt kroppens 

behov av näringsämnena kolhydrater, fetter och proteiner. Vidare ges en beskrivning av 

hur fibrer och vitaminer påverkar vår hälsa. Fortsättningsvis nämns tidigare 

ämnesdidaktisk forskning och dess resultat. Avslutningsvis i detta avsnitt beskrivs 

studiens två lärandeteorier, som är grundläggande i den naturvetenskapliga 

undervisningen.  

2.1 Styrdokument 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b) 

beskrivs syftet för de naturorienterande ämnena, att eleverna ska skapa nyfikenhet för sin 

omvärld samt utveckla kunskaper för att se samband mellan olika fenomen. Dessa 

kunskaper som ska utvecklas i biologi och kemi har stor betydelse för 

samhällsutvecklingen. Genom att ge elever kunskaper i hur maten påverkar vår kropp 

och hälsa, kan elever göra medvetna val för sitt välmående (Skolverket, 2017a). 

 

I det centrala innehållet för kemi beskrivs det att elever ska ges kunskaper rörande 

näringsämnen. Vidare i det centrala innehållet samt kommentarmaterialet för biologi ska 

eleverna ges kunskaper om hur kroppen och hälsan påverkas av faktorer såsom sömn, 

kost och relationer. Fortsättningsvis i kommentarmaterialet för biologi ska eleven ges 

kännedom om människans organsystem och nödvändiga livsfunktioner, dessutom ska 

eleven ges förutsättningar att förklara ämnesspecifika begrepp och kroppens olika 

funktioner med olika förklaringsmodeller. Dessa förklaringsmodeller kan exempelvis 

redogöra för kroppens olika livsfunktioner, som andning eller näringsintag. 
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Kroppens celler nämns kortfattat i styrdokumenten, dock utelämnas hur cellerna fungerar 

i förhållande till kroppens näringsintag (Skolverket, 2017a; 2017b). I 

kommentarmaterialet för biologi beskrivs det mer utförligt att eleverna ska ges kännedom 

om nödvändiga livsfunktioner och människokroppens organsystem. Eleverna ska 

dessutom ges förutsättningar att använda begrepp och förklaringsmodeller som bland 

annat beskriver hur kroppen kopplar samman organ med livsfunktioner, såsom andning, 

näringsintag och rörelse. Detta ska i sin tur ge eleverna förståelse för hur kroppen 

fungerar (Skolverket, 2017a). För att förstå varför näringsämnena är väsentliga för 

kroppen, är det relevant att erhålla kunskaper om celler och deras funktion. Celler nämns 

inte i det centrala innehållet förrän årskurs 7-9 i LGR11 (Skolverket, 2017b). Vår kropp 

består i stort sett av celler och dit går de näringsämnen vi konsumerar. Därför är det 

relevant att lära om celler och dess behov av näringsämnena för att få ytterligare 

förståelse av vikten av goda kostvanor Nedan följer en beskrivning av kroppens celler 

och dess samspel med näringsämnen. 

2.2 Celler  
 
Cellen är kroppens minsta komponent för liv. Andersson och Nilsson (2013) skriver att 

alla livsprocesser sker inne i cellen. För att cellen ska fungera behöver den näring. Celler 

är levande beståndsdelar av en flercellig organism och som vår kropp är uppbyggd av. 

Cellerna kan exempelvis vara muskelceller där cellerna bygger upp muskler och utgör 

dess funktion att röra eller att flytta på ett föremål. Eftersom cellerna har så många olika 

funktioner beroende på vilket organ de tillhör är inte alla celler enhetliga, dock har alla 

cellerna en liknande grundstruktur. Cellmembranet utgör cellens yttre skal. Cellens insida 

består av organeller, som kan likas vid olika ”fabriker”. Fabrikerna är ribosomer, 

mitokondrier, lysosomer, centrolier golgiapparat samt endoplasmatiskt retikulum. 

Organellerna omges av en vätska, cytosol, vilken består av vatten med lösta ämnen. 

Cellens mitt består av cellkärnan som innehåller DNA och nukleol (Andersson & 

Nilsson, 2013). 

2.3 Näringsämnen 
 
En god måltid bör bestå av flera olika näringsämnen. Människor behöver få i sig 

essentiella näringsämnen, det vill säga sådant som inte kroppen själv kan producera. 

Dessa näringsämnen är kolhydrater, proteiner och fetter, sådant som ger kroppen energi. 
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Vidare behöver kroppen också vitaminer, mineraler och fibrer (Christerson & Sundling, 

2010). Nedan följer en beskrivning av de näringsämnen som kroppen är i behov av samt 

fibrer och vitaminer.  

Kolhydrater förser kroppen med bränsle och energi. Kolhydrater finns i varierande 

former, till exempel fruktos som finns i frukt, sackaros som kommer från sockerröret 

samt stärkelse som finns i bland annat mjöl och potatis. Kroppen behöver kolhydrater för 

att bland annat bidra till en fungerande ämnesomsättning och god tarmfunktion 

(Christersson & Sundling, 2010).  

Fibrer är en grupp kolhydrater från växtriket som inte bryts ned under matspjälkningen, 

utan går till tjocktarmen i princip helt opåverkade. Fiberrika livsmedel är väsentligt för 

en normal tarmfunktion. Fibrer återfinns i livsmedel som frukt, rotfrukter, bönor och 

linser etcetera. Vidare har fibrer en positiv inverkan på tänderna, då fiberrika livsmedel 

ofta kräver att man tuggar mycket, vilket leder till att salivproduktionen ökar 

(Livsmedelverket, 2018).  

Olika typer av fetter tillgodoser likt kolhydrater kroppen med energi. Får kroppen 

däremot i sig för mycket fett klarar inte cellerna att göra sig av med det utan fettet lagras 

istället i fettdepåer. För mycket fett är inte hälsosamt för kroppen, eftersom det kan leda 

till många olika sjukdomsrelaterade problem, som fetma och ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Christenson & Sundling, 2010). Christenson och Sundling (2010) skriver 

dock att rätt fett i rimliga mängder är viktigt för att tillföra kroppen de essentiella 

fettsyrorna, ge stöd och skydd till inre organ samt att behålla normal kroppstemperatur 

och som ovan nämnts tillföra energi till kroppen.  

Proteiner är kroppens byggstenar. Vid matspjälkning bryts proteinerna ner till sina 

minsta komponenter, aminosyror. Kroppen behöver tjugo olika aminosyror som kopplas 

till varandra och bygger upp egna proteiner, till exempel muskelfibrer. Tolv av dessa 

aminosyror kan kroppen producera själv, medan resterande åtta behöver intas via föda. 

Dessa kallas för essentiella aminosyror och återfinns i kött, fisk, ägg och många 

vegetabilier exempelvis bönor. Rätt mängd proteiner är väsentligt för kroppen då 

proteinerna bidrar till att kroppen bildar antikroppar, hormoner och enzymer, det vill säga 

livsprocesserna i kroppen (Christensson & Sundling, 2010).  

Vitaminer är nödvändiga i kosten för att må bra, men de behövs endast i mycket små 
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mängder. Även vitaminer är essentiella, vilket innebär att vi människor inte kan 

producera dem själva, utan de måste intas via föda. Vitaminer återfinns i flera olika 

livsmedel och varianter, exempelvis Vitamin A som behövs för att syn, hud och 

slemhinnor ska fungera normalt, Vitamin B12 som är nödvändig för cellernas 

ämnesomsättning samt för bildningen av nya blodkroppar. Vidare finns Vitamin B6, 

Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E och Vitamin K. Alla dessa vitaminer finns i olika 

livsmedel och har olika egenskaper för hur de påverkar kroppen (Livsmedelsverket, 

2018). 

Varje cell i kroppen är beroende av den mat vi stoppar i oss. Dessutom måste maten 

bearbetas där cellen ges material till alla sina specialiserade uppgifter. Cellen behöver 

proteiner för uppbyggnad och kolhydrater samt fetter för energi (Christenson & 

Sundling, 2010). När en människa äter mat samlas det i matsäcken där födan sönderdelas 

för att sedan ledas vidare i tarmarna. Främst i tunntarmen bryts födan sedan ned 

ytterligare med hjälp av olika enzymer varefter näringen tas upp i blodet genom 

tarmslemhinnan. Näringsämnena tillsammans med det syre som upptas i lungorna färdas 

till kroppens olika organ där de tas upp av andra celler där de tas upp av cellerna via 

cellmembranet. Där lagras näringsämnena tills de olika organellerna tagit del av dem. 

Resterande ämnen som inte kroppen behöver förs bort via urin eller avföring. 

Fortsättningsvis avger cellen restprodukter i form av koldioxid och vatten när cellen har 

använt näringsämnena. Denna process benämns som cellandning. Vid cellandning frigörs 

energi ur näringsämnena, på så vis tar kroppen till sig den närings som behövs för att må 

bra och få energi (Andersson & Nilsson, 2013).  

2.4 Ämnesdidaktisk forskning om matspjälkningen samt 
näringsintag 
 
Den tidigare forskning som nämns i denna studie, har studerat elevernas föreställningar 

samt kritiska aspekter som bör tas i åtanke gällande matspjälkningen. Gemensamt för all 

denna tidigare forskning är den metod som de utgått från. Eleverna har fått ett ark med 

konturer av en människa där de ombeds att beskriva hur intagen föda går igenom 

matspjälkningsorganen. Elevernas bildliga beskrivningar har följts upp av diskussioner 

kring deras teckningar och tankar (Cakici 2005; Carvalho, Silva, Lima, Coquet & 

Clément, 2004; Rowlands, 2004).  
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Vidare nämns två studier som behandlar elevers förståelse samt lärares undervisning 

gällande tillämpningen av hela människokroppen. Dessa studier nämns på grund av att 

jag inte lyckats hitta någon forskning som berör elevers och lärares tillämpning av 

näringsämnen i undervisningen.  Därför beskrivs resultatet i en licentiatavhandling 

(Granklint Enochson, 2008) samt i en vetenskaplig artikel (Turner, 1997). 

2.4.1  Tidigare didaktisk forskning om matspjälkningen  

En internationell undersökning, vars metod var enkäter, är Exploring Turkish upper 

primary level pupils’ understanding of digestion, skriven av Yilmaz Cakici (2005). 

Enkäter delades ut till 283 elever mellan åldrarna tio till elva år. Enkäterna följdes upp 

med intervjuer av ett antal elever. Det visade att vardagsspråket och social påverkan var 

en faktor till bristande begreppsförståelse. Vidare visade elevernas resultat att de trodde 

att maten smältes i magen istället för att brytas ner. En del av eleverna trodde att 

matspjälkningen fungerade som ett filter, där näringsämnen togs upp och övrigt blev 

restprodukter (Cakici, 2005).  

Vidare utfördes en undersökning i Portugal med yngre elever mellan åldrarna fem till tio 

år. Undersökningens resultat framkom genom att 120 elever intervjuades, och fick måla 

matens väg genom kroppen. Resultat från undersökningen visade att två hinder låg till 

grund för bristande kunskaper. Det första hindret var att vardagsord användes istället för 

korrekta begrepp, medan det andra hindret utgjordes av brister i undervisningen, 

nämligen didaktiska hinder. Resultatet visade att eleverna i viss mån hade kunskaper om 

matspjälkningen, men att en förståelse för hela processen och organens samverkan med 

varandra saknades (Carvalho et al., 2004).  

I en engelsk undersökning presenterar Rowlands (2004) överensstämmande resultat med 

de tidigare nämnda undersökningarna. Eleverna, som i detta fall var tio år gamla, saknade 

en korrekt begreppslig förståelse om matspjälkningen. Dessutom visar Rowlands (2004) 

resultat att inga elever hade förståelse för den kemiska nedbrytningen i kroppen och att 

majoriteten av eleverna hade föreställningen att maten disponerades i två delar, nyttig 

respektive onyttig mat. 

2.4.2 Tidigare didaktisk forskning om näringsämnen  

Turner (1997) undersökte vad elever mellan fem till tio års ålder hade för kunskaper 
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inom kost och hälsa. Vidare undersöktes vad eleverna lärde sig i skolan kring detta 

område. Majoriteten av eleverna visade kunskaper rörande fett, socker, salt och 

vitaminer. Vitaminer beskrevs som nyttiga tillsammans med fibrer. Fett ansågs som 

onyttigt och ett fåtal elever kunde beskriva dess relevans för en normal kroppsbalans som 

en naturlig del i kosten.  

En svensk undersökning, med syfte att undersöka elevers kunskaper om kroppens organ, 

visade att elever i årskurs nio har en allmänt god uppfattning om matspjälkningens 

uppbyggnad (Granklint Enochson, 2008). Däremot visade undersökningen att endast 

hälften av eleverna kunde beskriva näringsintaget på ett korrekt sätt. I de två nämnda 

undersökningarna i detta avsnitt, skiljer sig respondenternas ålder markant, vilket troligen 

är en faktor till de skilda resultaten. En annan bakomliggande faktor är elevernas 

erfarenheter. Granklint Enochson (2008) redogör för att elevers främsta 

kunskapsförmedlare inom kost och hälsa är medier, föräldrar och skola. I och med att 

skolan inte har monopol på lärande är eleverna fria att tolka god hälsa utifrån olika 

källor. Granklint Enochson (2008) menar att det kan vara skadligt att ta till sig råd från 

diverse källor utan att tänka på vilka konsekvenser det får.   

I andra undersökningar som gjorts med samma syfte som ovan visade resultaten på att 

eleverna har relativt goda kunskaper kring enskilda organ. Dock visade majoriteten av 

eleverna bristfälliga kunskaper i hur organen samverkar med varandra. Detta beskrivs 

som väsentligt att ha kännedom om för att förstå de fullständiga processerna (Fleischer, 

Jeronen, Lützen, Kråkenes, R, Óskarsdóttir & Stougaard, 2011; Granklint Enochson & 

Redfors, 2011; Sjöberg, 2005). 

Den slutsats som kan kartläggas från de ovan nämnda undersökningarna, är att elever har 

svårt att se den fullständiga processen och samverkan mellan de aktuella organen. 

Kunskaper finns gällande några vitala organ samt att kosten påverkar vår hälsa. Dock 

saknas en fullständig och korrekt begreppsförståelse. Ännu ett besvärligt område för 

eleverna är att beskriva hur kroppen tar upp och omfördelar näring. Dessutom är 

förståelsen låg gällande näringsämnens nytta och funktion för kroppens celler.  Tidigare 

forskning beskriver att det är väsentligt att behandla naturvetenskapliga begrepp, likt allt 

annat undervisningsinnehåll, med varierande undervisningsmetoder, till exempel genom 

experiment eller med digitala verktyg.  Dessutom är det relevant att utgå från elevernas 

attityder, erfarenheter och intressen för att skapa motivation för de naturorienterande 
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ämnena (Cakici, 2005; Carvalho et al., 2004; Rowlands, 2004; Fleischer et al., 2011; 

Granklint Enochson 2008; Granklint Enochson & Redfors, 2011; Karlström & Mete, 

2017; Sjöberg, 2005).  
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2.5 Lärandeteori 
 
I detta avsnitt presenteras två tongivande pedagogiska teoretiker. Deras två teorier har 

väsentlig anknytning till hur undervisningen i de naturorienterande ämnena bedrivs i 

skolor världen över. Den första teoretikern att nämnas är Jean Piaget, som var en 

framstående företrädare för konstruktivismen. Den andre är Lev Vygotskij, som var den 

första att belysa det sociala samspelet som ett grundläggande verktyg för inlärning.  

 

2.5.1 Konstruktivismen 

Konstruktivismen fokuserar på individens mentala strukturer under inlärning. Individen 

tolkar olika signaler från omvärlden och anpassar dessa signaler till sitt eget ”system”. 

Genom att anpassa signalerna efter sina erfarenheter utgör individen grunden för 

metakognition, vilket innebär att individen blir medveten om sitt eget tänkande. Piagets 

pedagogiska inriktning innebär att eleven blir mer vetgiriga och nyfikna på att uppleva 

själva, och inte endast göra vad andra gör (Imsen, 2006).  

 

Andersson (2008) beskriver att Piagets teori om inlärning kan indelas i tre huvuddrag, 

idén om jämvikt genom självreglering, idén om att individer i sin natur är nyfikna och 

vetgiriga och slutligen föreställningen om tankestrukturen. Dessa tre huvuddrag är 

beroende av varandra och första huvuddraget leder till nästa och så vidare. Jämvikt 

genom självreglering innefattar hur en individs föreställningar inte stämmer överens med 

hur verkligheten egentligen är. På det viset störs jämvikten vilket kan leda till att 

individen får ett annat perspektiv på ett visst fenomen (Andersson, 2008). De andra 

huvuddraget som behandlar individers naturliga nyfikenhet och vetgirighet, innefattar hur 

individer utforskar nya fenomen och miljöer, vilket leder till att jämvikten störs. Genom 

att resonera, diskutera och undersöka om fenomenet eller miljön återställs jämvikten. Det 

tredje huvuddraget belyser individens intelligens som ett biologiskt fenomen. 

Intelligensen beskrivs som ett redskap för att hjälpa individer att anpassa sig till den 

aktuella kontexten. Piaget menar att elever skapar sin verklighet genom de förändringar 

som sker under uppväxten (Andersson, 2008). Det innebär att elever passerar olika 

utvecklingsnivåer, och att det är av stor relevans att undervisningen anpassas efter elevers 

utvecklingsnivå för att de ska kunna tillägna sig nya kunskaper (Schoultz, 2000).  
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2.5.2 Sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij är företrädaren för det sociokulturella perspektivet, som än idag präglar 

skolans undervisning och styrdokument. Fokus för det sociokulturella perspektivet är 

samspelet mellan kultur och miljö. Vidare beskrivs språket som inte endast ett verktyg 

för kommunikation, utan också för tänkande och medvetande. Vygotskij beskrev det 

sociala samspelet och språket som de grundläggande verktygen för inlärning och 

utveckling. Vidare undersökte Vygotskij hur detta samspel kunde formas för att på bästa 

sätt stimulera lärandet som sker på det psykologiska planet (Imsen, 2006).  

 

Vygotskij lade även grunden för anpassad undervisning, i och med den proximala 

utvecklingzonen. Med det menar Vygotskij att undervisningen ska anpassas till en nivå 

som inte eleverna behärskar eller är fullständigt bekanta med. Undervisningen ska istället 

innehålla situationer för kognitiv utveckling hos eleverna, detta med hjälp av en 

kvalificerad person, vars stöttning och vägledning kan hjälpa eleverna att utvecklas till en 

ny kunskapsnivå. Vidare beskrivs den proximala utvecklingzonen som en metod för att 

låta elevers nyfikenhet, tillsammans med gamla erfarenheter, stå i centrum för att låta 

eleverna självmant söka efter ny kunskap (Imsen, 2006; Schoultz, 2000).  

 

De två ovan nämnda teorierna skiljer sig åt på två framträdande sätt. Piagets 

konstruktivistiska syn på lärande utgår från att eleverna ska upptäcka och utforska 

självmant för att inhämta ny kunskap. Skolans naturvetenskapliga undervisning har i stor 

utsträckning influerats av Piagets syn på lärande. Det gäller exempelvis då eleverna får 

använda sina erfarenheter och ställa hypoteser om vad som eventuellt sker och varför, när 

diverse experiment utförs i skolan. Vygotskijs syn på lärande och kunskapsinhämtning är 

att den sker i en social kontext. Med detta menar Vygotskij att lärande sker i interaktion 

med varandra och då språket används som det främsta redskapet (Schoultz, 2000).  
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3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar att de undervisar om 

matspjälkningen och näringsämnena. Vidare är studiens syfte att undersöka hur lärare 

uppfattar att de tillämpar styrdokumentens riktlinjer om begreppen matspjälkning och 

näringsämnen. 

3.1 Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar lärare att de arbetar med att synliggöra kroppens behov av 

näringsämnena, samt matspjälkningen? 

• Hur uppfattar lärare att de tillämpar styrdokumentens innehåll om 

matspjälkningskanalen och näringsämnena? 
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4. Metod 
Denna studie fokuserar på lärares förståelse och uppfattning av undervisningsinnehållet i 

de naturorienterande ämnena, samt hur de beskriver att de arbetar för att synliggöra 

fenomen inom den naturvetenskapliga undervisningen. Därför har jag använt mig av en 

kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer är det främsta redskapet för att få 

underlag. Vid genomförande av en studie utgår vanligtvis en forskare utifrån en kvalitativ 

eller en kvantitativ metod. Denna studie utgår från den förstnämnda (Ahrne & Svensson, 

2015; Stukát, 2011). Vidare i detta avsnitt beskrivs begreppen reliabilitet och validitet, 

för att beskriva studiens tillförlitlighet och giltighet. Slutligen presenteras de urval som 

studien har utgått ifrån.  

4.1 Kvalitativ metod 
 
En kvalitativ metod söker efter skillnader på djupet, medan en kvantitativ metod 

beskriver eller generaliserar svar i termer av hur ofta, hur mycket etcetera (Ahrne & 

Svensson, 2015). Larsson (2011) redogör för hur kvalitativ forskning ofta beskriver hur 

något kan kännetecknas eller karaktäriseras, till exempel olika förståelse av ett visst 

fenomen. Därför lämpar sig en kvalitativ metod för denna studie, då fokus ligger på 

lärarnas olika upplevelser om undervisning inom ett specifikt område. 

 

Vidare skriver Ahrne och Svensson (2015) att det är frågeställningens art och hur 

insamlad data och material ska analyseras som avgör vilken metod av de två som nämns 

ovan som ska användas. Nedan presenteras denna studiens lärandeteoretiska ansats.  

 

4.1.1 Fenomenografi 

Denna studie har en fenomenografisk ansats som utgångspunkt för den kvalitativa 

analysen av lärarnas uppfattningar. Fenomenografin används som en forskningsansats för 

att identifiera, formulera och behandla vissa typer av forskningsfrågor. Syftet inom 

fenomenografin är att undersöka vad och hur man lär sig (Marton & Booth, 2010; 

Marton, 2011; Stukát, 2011). Jag har valt denna kvalitativa forskningsansats för att 

analysera de intervjuerna som skett med lärarna. Stukát (2011) beskriver att fokus för en 

kvalitativ utgångpunkt handlar om att tolka och få förståelse för vissa fenomen.  
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Fenomenografin syftar till att finna, beskriva och kategorisera kvalitativa variationer i 

hur en individ uppfattar ett visst fenomen. Detta betyder att fenomenografin används som 

ansats för att beskriva skilda erfarenheter om ett visst fenomen, beroende på sina tidigare 

upplevelser (Marton & Booth, 2010). Fenomenen som är under beaktning i studien är 

undervisning om kroppens näringsintag och matspjälkningen, dessa två fenomen riktar 

sig mot hur hälsoundervisning kan beskrivas genom de inre processerna. 

 

Hur en individ väljer att uppfatta ett fenomen beror på vilka aspekter av fenomenet som 

urskiljs. Genom att urskilja fenomenet från sitt sammanhang skapas struktur i det som 

individen möter. Detta innebär att urskilja vilka aspekter som karakteriserar fenomenet 

samt vilka aspekter som inte redogör för fenomenet. Detta betyder att vissa aspekter är 

kritiska att urskilja. De antal aspekter som urskiljs påverkar vidare hur individen 

uppfattar fenomenet (Marton & Booth, 2010). 

4.2 Urval 
 
Kriterierna som studien grundar sig på är att lärarna är behöriga och legitimerade för de 

naturorienterande ämnena. Dessutom ska lärarna ha erfarenhet av att undervisa i alla 

åldrar för skolans mellanår. Namnen är fiktiva för att behålla anonymitet. De 

semistrukturerade intervjuerna har verkställts på fyra olika skolor i tre olika kommuner. 

Totalt intervjuades sex verksamma lärare, vilket är inom de antal respondenter som 

Ahrne & Svensson (2015) rekommenderar för att få ut tillräcklig information och uppnå 

resultat.  

4.2.1 Bekvämlighetsurval 

Bryman (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som att forskare tillvaratar personer och 

tillfällen som finns nära till hands, och som kan utgöra nytta för studien. Ett sådant urval 

är gynnsamt när studien är tids- och pengabunden till vissa nivåer, vilket stämmer i denna 

studie. Jag har därför valt att använda personer som jag har mött under min studieperiod 

och verksamhetsförlagda utbildning. Nedan presenteras de lärare som deltagit i studien 

med fiktiva namn.  
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Lärare 1 - Alf 

Alf är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurserna 4-9.  

 

Lärare 2 - Boel  

Boel är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurserna 4-6.  

 

Lärare 3 - Carina 

Carina är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurserna 1-7.  

 

Lärare 4 - Doris 

Doris är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena för årskurserna för 4-9.  

 

Lärare 5 - Erik 

Erik är behörig att undervisa i naturvetenskap för årskurserna 4-6.  

 

Lärare 6 - Fiona 

Fiona är behörig att undervisa i de naturorienterande ämnena i årskurserna 1-7.  

4.3 Intervjumetodik 
 
En vanlig metod vid fenomenografisk forskning är intervjuer. I denna studie är 

semistrukturerade intervjuer det primära redskapet för empiriinsamlingen. Intervjuer är 

ett funktionellt redskap som bygger på öppna frågor och är lämpliga, då de ger möjlighet 

till att omkonstruera frågorna. Att omkonstruera frågorna kan ske under och efter 

intervjun, och kan på så vis anpassas till den situation som är nödvändig (Larsson, 2011). 

Stukát (2011) beskriver att denna intervjumetodik kan bidra till att få mer djupgående 

svar. Intervjuerna ger kännedom om hur människor ”erfar” eller upplever vissa fenomen 

(Larsson, 2011; Marton, 2011).  

 

Intervjuerna genomfördes genom ett förutbestämt frågeschema, dock skiljde sig 

ordningen på frågorna åt från de olika intervjuerna. Genom att skicka ut frågorna innan 

intervjun, gavs lärarna möjlighet till reflektion om frågorna, samt hur de undervisar om 

matspjälkningen och kroppens näringsintag (Kihlström, 2007b). Inledande frågor som 

ställdes var: Vad heter du? Vad har du för utbildning? Under vilken period har du 
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arbetat som lärare? Är naturkunskap något som ingick i din utbildning eller har du 

vidareutbildat dig? Fortsättningsvis följde en beskrivning om vad syftet med intervjun är. 

Slutligen presenterades de rättigheter den intervjuande läraren hade. Samma metod 

genomfördes för alla intervjuade lärare. Tillvägagångsättet för denna undersökning 

valdes på grund av att frågorna i denna typ av intervju är mer allmänt formulerade, vilket 

gör de möjligt för de intervjuade lärarna att beskriva sina tankar mer. Ett relevant redskap 

i intervjuerna är följdfrågor, dessa bör tas i åtanke för att åstadkomma studiens syfte. 

Vidare används följdfrågor för att bygga vidare på respondenters beskrivning och svar 

(Bryman, 2011; Kihlström, 2007b). Intervjuerna pågick i 20 - 30 minuter. Hjälpmedel 

som ljudinspelning med diktafon användes för att underlätta transkriberingen och 

analysen för datainsamlingen. 

4.4 Bearbetning av analys 
Respondenternas svar analyserades med en fenomenografisk utgångspunkt, vilket består 

av att urskilja människors kvalitativt olika sätt att resonera, förklara eller uppleva olika 

fenomen eller företeelser i vardagen (Kihlström, 2007b). Fenomenen eller företeelserna 

tolkas utefter den aktuella kontexten.  

 

Kihlström (2007b) beskriver att transkribering är ett första steg i analysen av det 

insamlade materialet från intervjuerna. Genom att spela in intervjuerna fick jag exakta 

uttalanden från respondenterna som jag sedan kunde gå tillbaka till, något som var 

hjälpsamt vid analyseringen av data. Transkriberingen gjordes inte ordagrant, utan de 

delar som inte var relevanta för studiens syfte uteslöts. Efter genomläsning och analys av 

lärarnas svar kunde frågeformuläret revideras. Stukát (2011) beskriver att denna metod 

tillämpas för att utveckla frågorna för djupare svar samt implementera eventuella 

följdfrågor som gav djupgående svar.  
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4.4.1 Kategorisering 

När väl mönster och olika innebörder har kartlagts efter genomläsning av svaren från 

intervjuerna, kan olika uppfattningar av fenomenen kategoriseras. Den variation som 

uppstår av uppfattningarna kan beskrivas i olika beskrivningskategorier, vilket visar på 

de olika sätten fenomenet uppfattas, erfars eller förstås. Det är relevant att 

respondenternas uppfattningar kategoriseras och inte personerna själva. Kategorierna bör 

ses som ett sätt att beskriva hur vi uppfattar vår omvärld. I en fenomenografisk studie 

utgör beskrivningskategorierna resultatet (Kihlström, 2007b). För att få fram denna 

studies beskrivningskategorier har jag försökt att hitta likheter och skillnader i lärarnas 

utsagor. Det gjordes genom att använda markeringspennor och minneslappar för att 

kunna urskilja relevanta mönster.  

4. 5 Forskningsetik 
 
De forskningsetiska överväganden som tagits i beaktande i denna studie är utifrån 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet. Dessa krav måste 

varje forskare ta hänsyn till för att kunna genomföra sin studie (Björkdahl Ordell, 2007; 

Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall upplysa de berörda personerna i 

undersökningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Björkdahl Ordell, 2007; 

Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna blev upplysta om att de under vilka 

omständigheter som helst fick avbryta intervjun, eftersom deras medverkan är frivillig. 

Ändamålet med undersökningen redovisades både via mail och återigen muntligt vid 

tidpunkten av intervjun.  

 

Samtyckekravet innebär att medverkande personer i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande (Björkdahl Ordell, 2007; Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna fick möjligheten att tacka ja eller nej till undersökningen via mail eller 

via telefon.  

 

Konfidentialitetskravet innebär i denna studie att alla uppgifter som rör enskilda personer 

i undersökningen skall ges full konfidentialitet. Dessutom ska personuppgifterna förvaras 

på ett sätt där inga obehöriga har tillgång till dem (Björkdahl Ordell, 2007; 
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Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna gavs konfidentialitet i undersökningen gällande 

alla bemärkelser, därför uteslöts namn, ålder etcetera. I studien nämns lärarna med fiktiva 

namn, detta för att få en enklare överblick om vem som sagt vad.    

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och stoff som samlades in rörande enskilda 

personer endast får användas i forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 2007; 

Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfylls indirekt i och med kravet ovan, respondenternas 

uppgifter är anonyma och används endast för undersökningens ändamål. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som beskriver studiens tillförlitlighet och 

giltighet. Reliabilitet handlar om på vilket sätt studien är tillförlitlig och hur den är 

framställd. Resultatet ska därför vara så tydligt framställt att en annan forskare kan 

reproducera studien (Stukát, 2011). Det kan ske genom att en annan forskare får tillgång 

till kategorisystemet och intervjusvaren i studien och visar på samma resultat. Finns det 

en överensstämmelse i bedömningen anses studien vara tillförlitlig (Kihlström, 2007a). 

 

Brinkman & Kvale (2014) översätter begreppet validitet med giltighet, sanning eller 

riktigheten i ett yttrande. Validiteten beskriver således i vilken mån en studie är giltig 

samt att det som undersöks är det som ska undersökas. Bryman (2011) beskriver validitet 

som ett av det mest väsentliga forskningskriteriet. Vidare betonar Bryman att de 

slutsatser som genererats från en undersökning ska ha en tydlig röd tråd. Kihlström 

(2007a) menar på att en forskare bör vara så tydlig som möjlig i beskrivandet gällande 

hur genomförandet av intervju och analys har implementerats. Under arbetet med 

undersökningen har jag varit noggrann att följa denna studies syfte och frågeställningar, 

för att undvika eventuella svårigheter och intetsägande resultat. 
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5. Resultat 
Analysen av empirin har resulterat i olika beskrivningskategorier utifrån lärares utsagor. 

Detta avsnitt presenterar olika beskrivningskategorier som besvarar studiens 

frågeställningar. 

5.1 Hur uppfattar lärare att de arbetar med att synliggöra 
kroppens behov av näringsämnena, samt 
matspjälkningskanalen? 
 
Följande beskrivningskategorier som besvarar denna frågeställning är: Språk, 

Experiment, Vardagsnära och Digitala verktyg.  

 

5.1.1 Språk  

Utifrån lärarnas utsagor kan språkets användning i undervisningen urskiljas som en 

kritisk aspekt, och en viktig del att ta hänsyn till gällande matspjälkningen och 

näringsämnena. Några av lärarna anser att språket utgör en väsentlig grund för att skapa 

intressanta och relevanta diskussioner.  

 
Carina: Prata om hur viktigt det är att äta frukost och vad man äter till frukost. Och 

detta blir oftast jättebra diskussioner i klassen. 

 

I citaten ovan beskriver Carin att hon brukar tala med sina elever om vad de äter till 

frukost. Hon påpekar att diskussionerna som skapas även kan bidra till att ta reda på 

elevernas förkunskaper och erfarenheter om kost och hälsa. Vidare anser Carin att det är 

viktigt med diskussioner för att väcka intresse och motivation om ämnet.  
 

Alf: Det är väldigt svåra begrepp […] så man fick ägna många timmar till att 

förklara och repetera. 
 

I citaten ovan beskriver Alf att undervisningen om matspjälkningen och näringsämnena 

innehåller svåra begrepp, som kan vara bekymmersamma för eleverna. Han beskriver att 

han ägnar många timmar till att förklara och repetera dessa begrepp för sina elever. Av 

lärarnas utsagor framkommer det att merparten av lärarna lägger vikt vid att använda 

korrekta begrepp omgående i undervisningen, för att både synliggöra och tydliggöra dem. 
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5.1.2 Experiment 

Av lärarnas utsagor framkommer det att experiment är en väsentlig del i undervisningen. 

Dels för att stimulera elevernas lust och nyfikenhet för ämnet, och dels för att på ett 

konkret sätt ge eleverna möjlighet till att testa och upptäcka kroppens olika funktioner.  

 
Boel: Eleverna får själva experimentera med kroppen hur den fungerar […] eller 

hur trött man blir när man rör sig mycket och vad vi behöver energi till. 

 

Citatet ovan beskriver att läraren använder experiment som direkt involverar eleverna i 

läroprocessen. Detta tillvägagångsätt anser också andra lärare gynnar elevernas lärande, 

då de hela tiden är aktiva i sitt lärande och upptäckande. Vidare bedömer några av lärarna 

att experiment ger upphov till nya tankar hos eleverna som öppnar upp för intresse om 

området. En lärare berättade att hon tidigare i undervisningen har använt sig av 

experiment i form av en fysisk NTA-låda (Naturvetenskap och Teknik för alla). Carina 

påpekade att de tidigare haft en fantastisk NTA-låda. Denna låda innehåller konkret 

material och uppgifter. Att få upptäcka och arbeta praktiskt med att experimentera anser 

hon skapa mening i elevernas arbete och lärande. 

 

5.1.3 Vardagsnära 

Denna kritiska aspekt urskiljs i undervisningen och fokuseras mycket på hur kunskaper 

som inhämtas i skolan kan kopplas till vardagen. Några av lärarna berättar även att de 

arbetar med att synliggöra området genom att använda sig av vardagliga situationer, 

exempelvis i matsalen där de får en inblick i vad eleverna äter under skoldagen.  

 
Carina: Jag tog med mig en tallrik från matsalen och pratade om kolhydrater och 

fetter. Och det här med grönsaker, då är man på dem extra mycket i matsalen så de 

äter mycket grönsaker.  

 

Den pedagogiska lunchen beskrivs som ett praktiskt verktyg för att koppla teori till 

praktik. Vidare beskrivs den pedagogiska lunchen som ett undervisningssammanhang i 

en mer informell miljö. Eleverna är mer öppna att diskutera deras kostvanor och 
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tallriksmodellens uppdelning är enkelt att diskutera. Dessutom kan kolhydrater, proteiner 

och fetter med enkelhet redogöras för.  

 
Alf: Viktigt att koppla det till det här så att de får ett samband […] koppla det till 

aktivitetsförmåga och koncentrationsförmåga som direkt går att koppa till 

måluppfyllelse. 

 

Ytterligare en kritisk aspekt som urskildes i undervisningen var den koppling som kan 

förklaras mellan den mat som intas och elevernas välmående. Alf beskrev detta samband 

som mycket viktigt då det kan vara svårt och omotiverande för elever att förstå de inre 

processerna, såsom matspjälkning och näringsintag. Alf beskrev att det är väsentligt att 

tidigt visa samband och göra det konkret för eleverna för att stimulera motivation och lust 

till området. Undervisningen får inte endast baseras på böcker, utan bör bestå av flera 

olika läroverktyg och representationsmodeller för att visa kroppens inre processer. Alf 

pratade bland annat om att det är viktigt att prata om hur kroppen tar till sig och är 

beroende av mat, detta för att bidra kroppen med energi, som direkt kan kopplas till 

elevernas måluppfyllelse. Trötta och hungriga elever ger låg måluppfyllelse, respektive 

elever som ätit en stabil måltid ger hög måluppfyllelse samt ork genom hela skoldagen.  

 

5.1.4 Digitala verktyg  

Den sista beskrivningskategorin belyser hur några av lärarna beskriver att de arbetar med 

digitala verktyg i undervisningen för att lära ut om kroppens näringsintag och 

matspjälkningen. Lärarnas utsagor redogör för varierande verktyg som ska tillgodose 

eleverna med kunskaper. 
 

Carina: jag tycker det jättebra med att visa film, det är illustrativt, där de kan få se 

hur det ser ut inne i magen. 

 

Film är en kritisk aspekt som kan urskiljas i vissa av lärarnas beskrivningar av 

undervisningen för att visa de inre processerna, samt ge en tydlig bild av matspjälkningen 

och kroppens näringsintag. Lärarna beskriver att fördelarna med att använda olika filmer, 

är att på ett tydligt sätt kunna visa kroppens inre organ. Dessutom beskriver de film som 

ett bra verktyg, där flera olika sinnen kan användas för att optimera inlärningen.  
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Alf: Vi använder NTA - digital […] ett datorprogram där elever 

får göra uppgifter. 

 

I citatet ovan berättar Alf om NTA-digital som ett program för att synliggöra kroppens 

näringsintag och matspjälkning. Detta digitala verktyg ger eleverna i uppgift att sätta 

ihop en människokropp från grunden, där alla kroppens vitala komponenter fanns 

representerade. Alf beskriver detta material som ett utmärkt verktyg, då det innefattar 

både grupparbete och individuella uppgifter. Dock ser han en viss problematik med NTA 

- digital, då det kan vara resurskrävande. Vidare menar han att det är viktigt att ha 

tillgång till digitala verktyg och kompetens för hur de används, samt kunskaper om 

programmet och hur det ska användas i undervisningen. 
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5.2 Hur uppfattar lärarna att de tillämpar styrdokumentens 
innehåll om matspjälkningskanalen och näringsämnena? 
 

Följande beskrivningskategorier som besvarar denna frågeställning är: Inkludering av 

begreppen, Exkludering av begreppen. 

5.2.1 Inkludering av begreppen 

Denna beskrivningskategori innefattar några av lärarnas uppfattningar om begreppen 

matspjälkning och kroppens näringsintag och hur dessa inkluderas i deras undervisning.  

Utifrån analys av empirin har det visat sig att vissa lärare i undersökningen inkluderar 

begreppen matspjälkning och näringsintag i undervisningen. Vidare anser de att dessa 

områden är viktiga i undervisningen. 

 
Carina: Det står ju bara om att man ska gå igenom organen, ordet matspjälkning 

står ju inte med […] Sen så står det ju tydligt om att man ska prata om det här med 

kost och hur det påverkar dig och då är ju det här med näringsintaget, det finns ju 

tydligt med. 

 

I citatet ovan beskriver Carina att hon saknar begreppen matspjälkning och näringsintag i 

läroplanen. Vidare menar hon att, i och med att organen och deras samverkan nämns, så 

väljer hon att undervisa om matspjälkningen. Carina beskriver att hon uppfattar kroppens 

näringsintag som en kritisk aspekt, för att få en fullständig bild av hur kost påverkar 

hälsan. Trots att det inte står explicit i läroplanen att matspjälkningen ska stå med, 

urskiljer Carina det som en viktig aspekt att behandla i undervisningen.  

 
Fiona: Det ska ju vara en progression i det hela, sen om de lär sig mer är ju jättebra 

och intressant och då kommer de förmodligen ihåg mycket mer av grunderna.  

 

Fiona beskriver att hon behandlar matspjälkningen och näringsintaget i undervisningen. 

Hon inkluderar begreppen för att utgöra en god grund för eleverna inför de högre 

skolåren. Vidare menar hon också på att det är svåra begrepp att förstå, men genom att 

diskutera och reflektera om dem ges möjlighet till att väcka elevernas nyfikenhet och 

fullständig förståelse för hela processen. 
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 5.2.2 Exkludering av begreppen 

Utifrån lärarnas utsagor framkommer det att sig att vissa lärare uppfattar att läroplanens 

riktlinjer är tillräckliga, därav har deras utsagor givit denna beskrivningskategori. De 

menar på att begreppen matspjälkning och näringsintag är aningen avancerade för elever 

i skolans mellanår och där med exkluderar de dessa begrepp i undervisningen. Däremot 

anser lärare att det är viktigt få elever att förstå hur kosten påverkar kroppen. 

 

Alf: Det viktiga för små elever är inte att ha allt för avancerade och detaljerade 

kunskaper om kroppen, det får anstå högre studier så att säga. […] Att eleverna 

kan se samband mellan hur de mår, kost, motion och sömn. 

 

Erik: Viktigaste är att man ser hela processen överskådligt, inte exakt hur allt går 

till, för sådant kommer mer i högre skolåldern. 

 

Erik beskriver istället att processerna bör ses överskådligt, exempelvis genom att veta 

vilka organ som innefattar matspjälkningen. Vidare beskriver både Alf och Erik att 

kroppens matspjälkning och näringsintag är någonting som ska undervisas om först i den 

högre skolåldern. Därför har de valt att inte undervisa detaljerat om matspjälkningen och 

näringsintaget. 

 

Boel: Att kroppen som stort är tillräckligt. Om man ska gå in djupare så blir det 

svårt för eleverna att ta in det. 

 

Boels uppfattning är att området om matspjälkningen och näringsintaget bör behandlas 

efter de riktlinjer som står i läroplanen. Vidare menar hon att begreppen komplicerar 

undervisningen och riskerar att få eleverna att tappar motivation om ämnet. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningen i relation till syfte och frågeställningar. Syftet 

med studien är att undersöka hur lärare uppfattar att de undervisar om matspjälkningen 

och näringsämnena, samt hur de uppfattar att de tillämpar styrdokumentens innehåll om 

begreppen matspjälkning och näringsämnen. Detta avsnitt inleds med att reflektera över 

de metoder som präglat studien, samt studiens starka respektive svaga sidor. 

Fortsättningsvis följer en diskussion om respondenternas svar i koppling till tidigare 

forskning, samt till studiens teoretiska och lärandeteoretiska utgångspunkter. Slutligen 

presenteras implikationer för min kommande yrkesverksamhet samt idéer till fortsatt 

forskning inom detta område. 

6.1 Metoddiskussion 
 
En av studiens styrkor är dess urval, där sex personer intervjuades med spridning 

gällande arbetserfarenhet, kön och geografisk placering. Ahrne & Svensson (2015) 

redogör för hur minst sex till åtta personer bör intervjuas i en kvalitativ studie för att 

kunna säkerhetsställa att säkerheten av det insamlade materialet är oberoende av enskilda 

individers uppfattning. Genom att jag skickade ut frågeformuläret till respondenterna 

innan intervjutillfället, erbjöds de kännedom kring ämnet och frågorna. På så vis gavs 

möjligheten att reflektera kring fenomenet och frågorna för att kunna bidra med relevanta 

och adekvata svar, vilket stärker studien. Ytterligare en styrka i studien är att 

respondenterna är verksamma i olika kommuner. Den geografiska spridningen gav 

upphov till olika variationer i hur lärare i naturvetenskap arbetar med olika läromedel och 

metoder.  

Den forskning som behandlas i bakgrunden är internationell, vilket kan vara svårt att 

jämföra med svenska lärares uppfattningar kring undervisning i naturvetenskap. Detta 

eftersom metoder, lärandesverktyg och läromedel kan skilja sig åt bland de olika 

länderna. Dessutom kan tids- och ekonomiaspekten påverka hur studiens resultat visar 

sig. Vid en större studie, kan urvalet och intervjuerna bli längre och fler till antalet. I flera 

så kallade djupdykande intervjuer kan resultatet leda till att respondenternas utsagor blir 

utförligare och mer djupgående.  
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Jag upplever att studiens validitet är god, då undersökningen är utformad utefter studiens 

syfte och att det som ska undersökas därmed har undersökts. För att oberoende personer 

som läser studien ska kunna förstå resultatet, beskrivs och exemplifieras de i olika 

beskrivningskategorier med citat från intervjuerna.  Av ovan bedömer jag att studiens har 

reliabilitet, dessutom anser jag att denna studie kan göras om och få liknande resultat. 

 

 Stukát (2011) beskriver att genom att analysera svaren från första intervjun, kan 

forskaren bearbeta nya frågor. Detta bidrar därmed till nya frågor som kan resultera i 

djupare svar.  Eftersom jag analyserade lärarnas svar direkt efter intervjun och därmed 

kunde förbättra frågorna inför nästa intervju, är min tolkning att frågorna är 

välformulerade och valida. Det kan förhoppningsvis stärka validiteten i hela studiens 

resultat.  

Av det som nämnts ovan anser jag att tillämpningen av intervjuer i denna studie gav 

lärarna möjlighet att reflektera och resonera om hur de presenterar 

undervisningssituationer rörande näringsämnen och matspjälkningen, samt vad eleverna 

ska lära sig. Genom att använda intervjuer som metod kunde även lärarna föra 

reflektioner om hur de strukturerar ett sådant ämnesspecifikt område, för att ge elever 

möjlighet att lära sig kroppens behov av näringsämnen samt matspjälkningens funktion. 

Genom att intervjua lärarna i en trygg miljö kunde kroppsspråk, känslor och åsikter till 

området registreras (Stukát, 2011). I och med det anser jag att en kvalitativ metod har 

bidragit till ett djup i studien, då materialet troligtvis framställer lärarnas personliga 

uppfattningar och mer sanningsenligt än om en kvantitativ metod hade använts. Vidare 

anser jag att en kvantitativ metod i form av enkätundersökning hade minskat möjligheten 

att nå detta djup i resultatet. 

Jag anser att observationer som metod hade kunnat användas för att få mer underlag i 

denna studie, genom att exempelvis observera ett undervisningssammanhang. Genom 

observationer hade jag kunnat bli informerad om vad lärarna väljer att undervisa om, 

samt få lärarnas resonemang och tankar i en mer konkret lärmiljö. På grund av att tiden 

var så pass begränsad, ansåg jag att tiden inte räckte till för observationer, dessutom ville 

jag fokusera på lärarnas egna uppfattningar av undervisningen och valde därför intervjuer 

som slutlig metod. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Sammanfattningsvis har sex olika beskrivningskategorier kunnat redovisas från lärarnas 

utsagor, dessa är Språk, Experiment, Vardagsnära, Digitala verktyg, Inkludering av 

begreppen och Exkludering av begreppen.  

 

6.2.1 Frågeställning 1  

Resultatet visar att lärarna urskiljer språket och begreppsförståelsen som en viktig del i 

undervisningen, dels för att öppna upp för diskussioner och reflektioner inom området, 

men även för att förstå begreppens innebörd och placera dem i rätt sammanhang. 

Tidigare forskning visar på att en inkorrekt begreppsförståelse och användningen av 

vardagsspråk påverkade eleverna negativt i förståelsen om matspjälkningen och 

näringsintaget (Cakici, 2005; Carvalho et al., 2004; Rowlands, 2004). Lärarna använde 

språket som ett redskap i undervisningen för att förmedla kunskap till eleverna, men 

också som redskap för att öppna upp för diskussioner kring elever erfarenheter och 

tankar. Genom att diskutera och reflektera om matspjälkning och näringsintag och dess 

relation till kroppens välmående, kan ett väsentligt samband kopplas in i undervisningen, 

nämligen ett samband som knyter an kunskapen till elevernas vardag. Lärarnas utsagor 

tyder på vikten av att undervisningen inom matspjälkningen och näringsintaget 

konkretiserats och har tydliga kopplingar till vardagen.  

Lärarna redogjorde för hur detta område bör och med enkelhet kan kopplas till elevernas 

vardag. En av lärarna använde den pedagogiska lunchen som redskap för att diskutera 

hur och vad en portion med mat bör bestå av. Läraren såg nyttan i denna metod för att 

konkretisera och visa vilka olika livsmedel som innefattar de olika näringsämnena, samt 

vilken nytta de gör för kroppen, för att konkret visa på sambandet till aktivitetsförmåga 

och koncentrationsförmåga som direkt går att koppla till elevernas måluppfyllelse. 

Forskning belyser att möjligheten att se samband är grundläggande för en korrekt och 

fullständig förståelse för näringsintaget och matspjälkningen (Cakici, 2005; Fleischer et 

al., 2011; Granklint Enochson & Redfors, 2011). I enlighet med aktuell forskning 

urskilde vissa av lärarna den kritiska aspekten att arbeta mot hälsan, hur sambanden 

mellan prestation och kost, sömn och motion spelar en viktig roll. 
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Utifrån lärarnas utsagor om att undervisa vardagsnära, utgår man dessutom utefter 

elevernas intresse och synpunkter, för att generera motivation och lust.  Att undervisa i 

nära relation till elevernas vardag är givande och ger ökad förståelse för ämnet, samt för 

hur kunskap i skolan kan kopplas till vardagen (Cakici, 2005; Granklint Enochson, 2008; 

Karlström & Mete, 2017; Sjöberg, 2005 & Turner, 1997).  

Av lärarnas utsagor framkommer det att de anser att ämnesområdet ska präglas av 

mångsidiga arbetsmetoder och varierande lärandeverktyg, detta för att bemöta alla elever. 

Två av dessa verktyg som urskildes i undervisningen var experiment och digitala 

verktyg.  

Två av lärarna beskrev hur de använder experiment för att visa på kroppens olika 

funktioner i samband med matspjälkningen och kroppens näringsintag. Lärarna använde 

experiment för att eleverna skulle inhämta ny kunskap och förståelse för dessa fenomen, 

men också för att stimulera nyfikenhet och viljan att veta mer. Forskning visar vikten av 

att låta elever upptäcka, utforska och stimulera sitt lärande (Cakici, 2005; Granklint 

Enochson, 2008; Karlström & Mete, 2017; Sjöberg, 2005 & Turner, 1997). 

Experimenten som några av lärarna beskrev var direkt kopplade till elevernas hälsa och 

testade kroppens olika funktioner. Lärarnas uppfattningar om att bruka experiment i 

undervisningen var att eleverna är direkt involverade i sitt lärande. Genom att använda 

experiment kunde vissa aspekter i undervisningen förtydligas och bidra till ytterligare 

förståelse.  

I min analys av lärarnas utsagor framstod digitala verktyg och film som kritiska aspekter. 

Dessa verktyg användes för att tydliggöra matspjälkningen och kroppens näringsintag. 

Lärarna menade på att film tydligt kan visa hur de inre processerna sker. De menar på att 

film kombinerar ljud och bild, vilket kräver att eleverna använder flera sinnen och på så 

sätt ökar inlärningsmöjligheter. Digitala verktyg i form av surfplattor används i 

undervisningen i ett program vid namn NTA-digital. Läraren uppfattade detta spel som 

lärorikt och något som eleverna lärde sig mycket utav. Det var funktionellt i den mån att 

spelet gav upphov till flera olika lärsituationer, såsom enskilt arbete och i mindre 

grupper.  

En nackdel som läraren uppfattade gällande införandet av digitala verktyg var att det var 

tämligen resurskrävande. Nya och uppdaterade programvaror var nödvändiga samt goda 
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kunskaper i hur programmet skulle brukas för att optimera elevernas lärande.   

6.2.2 Frågeställning 2   

Resultatet visar på varierade uppfattningar kring hur styrdokumenten ska tillämpas i 

undervisningen gällande matspjälkningen och kroppens näringsintag. Matspjälkning och 

näringsintag nämns inte explicit i det centrala innehållet i läroplanen för skolans 

mellanår, däremot nämns näringsintag och näringsämnen i skolans kommentarmaterial 

för biologi och kemi (Skolverket, 2017a; 2017b). Lärarnas utsagor visade på två 

uppfattningar, Inkludering av begreppen, vilket innebar att läraren involverar begreppen 

och behandlar dem i undervisningen, samt Exkludering av begreppen, vilket innebar att 

läraren nämner begreppen varsamt alternativ utesluter dem. Detta för att det enligt lärarna 

står i vägen för annat som är i fokus och det komplicerar inlärningen.  

Lärarnas utsagor visar att en del av lärarna anser att matspjälkningen och näringsintaget 

är begrepp som bör få en central roll i läroplanens centrala innehåll för årskurs 4-6, inom 

området för kropp och hälsa. Under kropp och hälsa för biologi står det att organens 

namn, funktion, placering och samverkan ska behandlas (Skolverket, 2017b). 

Matspjälkning eller näringsintaget nämns inte explicit. Då undervisning om kroppen och 

dess funktion inte bara behandlas inom biologi utan också inom kemi, är det väsentligt att 

behandla relevanta delar från båda ämnena. Där belyses näringsämnens relation till 

matens innehåll samt dess betydelse för hälsan (Skolverket, 2017b). I 

kommentarmaterialet för biologi beskrivs det mer utförligt att eleverna ska ges kännedom 

om nödvändiga livsfunktioner och människokroppens organsystem. Eleverna ska 

dessutom ges förutsättningar att använda begrepp och förklaringsmodeller som bland 

annat beskriver hur kroppen kopplar samman organ med livsfunktioner, såsom andning, 

näringsintag och rörelse. Detta ska i sin tur ge eleverna förståelse för hur kroppen 

fungerar (Skolverket, 2017a).  

Som ovan nämnts beskriver styrdokumenten dessa fenomen, det beskrivs en förståelse 

för näringsämnen, förståelse för kroppens organsystem samt hur kroppens organ 

samverkar med olika komponenter. Vid intervjuerna beskrev lärarna att matspjälkningen 

och kroppens näringsintag var något som behandlades inom biologins område. En fördel 

för lärare kan vara att kritiska granska de ämnen inom naturvetenskap som behandlar 

näringsintag och matspjälkning, det vill säga både biologiska och kemiska aspekter, för 
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att tillgodose elever med bästa förutsättningar och för att optimera undervisningen och 

inlärningen. Denna studie omfattar både kemi och biologi. 

Den andra beskrivningskategorin, Exkludering av begreppen, som har identifierats 

genom respondenternas uppfattningar, belyser huruvida begreppen matspjälkning och 

näringsintag bör nämnas och erhålla fokus i skolans mellanår. Vidare diskuteras även en 

kritisk aspekt gällande matspjälkningen och kroppens näringsintag, nämligen celler. 

Lärarna ansåg att det skulle bli problematiskt och komplicerat för eleverna att fördjupa 

sig i näringsämnena och matspjälkningens olika funktioner. Några av lärarna beskrev att i 

skolans mellanår bör undervisningen istället utformas så eleverna har en god 

grundförståelse för dessa fenomen, som de kan föra vidare till högre skolår. 

På frågan om lärarna behandlar cellernas funktioner i undervisningen, uttrycktes inga 

direkta samband med näringsämnen, vilket kan tyda på att lärarna hade bristande 

kunskaper om näringsämnen och deras upptag i kroppen. Frågorna under intervjun som 

behandlade celler och deras funktioner ledde ofta till kortfattade svar eller till svaret att 

de inte undervisar om celler inom detta område av olika anledningar. Vad lärarna inom 

denna kategori uppfattade som viktigt var att se en koppling hur näringsämnen förhåller 

sig till kroppen och dess välmående. Lärarna nämner att se samband mellan kroppens 

funktioner som en kritisk aspekt att ta hänsyn till i undervisningen. Trots detta utlämnas 

celler i princip helt och matspjälkningen och näringsintag nämns i en mycket liten 

omfattning. Forskning visar att det är väsentligt att kunna se samband mellan flera nivåer, 

olika organsystem och cellernas funktion för att förstå hur kroppen fungerar (Fleischer et 

al., 2011; Granklint & Redfors, 2011).  

Frågan som kan diskuteras är huruvida styrdokumentens innehåll utgör en problematik 

för tolkningen av dessa begrepp, i och med att de utlämnar matspjälkning och nämner 

näringsämnen och näringsintag översiktligt (Skolverket, 2017a; 2017b). Min 

undersökning tyder på att utelämnandet av dessa begrepp leder till en oklar bild av hur 

lärare uppfattar och tillämpar kroppens matspjälkning och näringsintag. Personligen 

anser jag att begreppen bör nämnas och behandlas med ett tydligt fokus, i och med att 

människans organsystem nämns i läroplanen (Skolverket, 2017b). Dessutom nämns 

näringsämnenas betydelse för hälsan under kemi i kommentarmaterialet samt biologi där 

olika livsfunktioner ska beskrivas där bland annat näringsintag. Undervisning om 

matspjälkningen kan exempelvis genomföras genom att utgå från munhålan och följa 
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födan hela vägen genom kroppen. Vidare anser jag att lärare ska undervisa om väsentliga 

organ, funktioner och platser i kroppen som innefattar matspjälkningen och kroppens 

näringsintag.  

6.3 Kopplingar till lärandeteorier 
 
I bakgrunden nämns två lärandeteorier som är ledande inom naturvetenskaplig 

undervisning, dessa är konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet. Nedan 

diskuteras hur respondenternas beskrivningar av sin undervisning visar på influenser av 

de båda lärandeteorierna. 

Några av lärarna beskrev sig arbeta med varierande verktyg i undervisningen, bland 

annat med NTA-lådor, anatomiska dockor och diverse experiment. Dessa redskap 

användes för att tydliggöra olika aspekter inom området och göra det mer tydligt och 

stimulerande för eleverna. Konstruktivismen utgår från att utforska sin omvärld genom 

nyfikenhet och vetgirighet för att vilja söka ny kunskap (Imsen, 2006; Schoultz, 2000), 

detta är något som jag anser att elever får möjlighet till genom olika experiment, då de får 

utforska och ställa sina egna hypoteser.  

Av lärarnas utsagor framgår det att några av dem arbetar med varierande fysiska verktyg, 

men också med stort fokus på språk och interaktion, exempelvis genom att arbeta i olika 

gruppkonstellationer. Detta för att lärarna anser att eleverna ges tillfälle att tänka, 

reflektera och utbyta erfarenheter med varandra. Deras arbetssätt anser jag influeras av 

det sociokulturella perspektivet som bygger på kunskap som skapas genom interaktion 

med andra. Vidare är det ett grundläggande verktyg för tänkande och reflekterande 

(Imsen, 2006).  

6.4 Implikationer för kommande yrkesverksamhet 
 
Genom denna studie har jag erhållit relevanta insikter om hur undervisning kan tillämpas 

för att optimera undervisningen och förståelsen för eleverna. Dessa insikter har uppstått 

genom att jag själv har ställt mig frågor så som: Vad är min egen förståelse kring 

näringsämnen och matspjälkningen? Vad innebär det att ha kunskap kring detta? Hur kan 

elever förstå dessa fenomen olika? Genom att bemöta olika fenomen i undervisningen 

med varierande tillvägagångsätt, skapas mångsidiga möjligheter till inlärning för 

eleverna. Jag har också givits goda insikter om vad som är relevant att undervisa om och 
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hur det kan göras med många olika medel. Det som urskiljs som kritiska aspekter är att 

ge eleverna möjlighet att se näringsämnen och matspjälkningen som ett samband mellan 

hur vi mår och hur vi äter. Vidare har insikter gällande styrdokumenten framställts, att 

det är viktigt att ha förmågan att veta när styrdokumenten ska följas till punkt och pricka 

och när de behövs kompletteras med annat innehåll. Viktigt är att skaffa en överblick i de 

naturorienterande ämnena och se hur de går in i varandra, detta för att så många 

väsentliga delar som möjligt kan behandlas.    

6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie fokuserar på verksamma lärares uppfattningar kring undervisning gällande 

matspjälkningen och näringsintaget. Personligen skulle jag finna det intressant att göra en 

längre och mer utförlig studie av elevers kosthållning samt relationen med prestation och 

måluppfyllelse. Detta skulle kunna genomföras genom att följa några elever som får 

medverka både i intervjuer och enkäter. Vid enkäterna och intervjuerna skulle eleverna få 

svara och reflektera kring frågor som exempelvis: Äter du frukost varje morgon? Hur 

tänker du när du lägger upp mat under skollunchen? Vad anser du vara god hälsa? Detta 

skulle kunna följas genom att observera hur eleverna disponerar skollunchen efter att fått 

undervisning om näringsämnens betydelse för kroppens välmående.  
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Bilaga 1. 
Intervjufrågor till lärare 

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

2. Hur struktureras undervisningen rörande matspjälkningen? 

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 matspjälkningen och näringsämnena?  

5. Hur struktureras undervisningen rörande kroppens näringsintag? 

a. Vad är viktigt att behandla? 

b. Vad brukar vara bekymmersamt för eleverna? 

6. Hur behandlar du betydelsefulla begrepp gällande matspjälkningen och kroppens 

näringsintag? 

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

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

matspjälkningen och kroppens näringsintag? 

9. Var upplever du tyngdpunkten bör läggas i undervisningen om matspjälkningen 

och kroppens näringsintag? 

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

matspjälkningen och kroppens näringsintag?  

 

Förnyade frågor inkluderande följdfrågor 

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

2. Hur struktureras undervisningen rörande matspjälkningen? 

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 matspjälkningen och näringsämnena?  

a. Hur brukar du introducera ett sådant område? 

5. Hur struktureras undervisningen rörande kroppens näringsintag? 

a. Vad är viktigt att behandla? 
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b. Vad brukar vara bekymmersamt för eleverna? 

c. Behandlar du mer än fett, proteiner, kolhydrater? 

6. Hur behandlar du betydelsefulla begrepp gällande matspjälkningen och kroppens 

näringsintag? 

a. Behandlar du cellernas funktion inom detta område? 

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

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

matspjälkningen och kroppens näringsintag? 

9. Hur arbetar du för att synliggöra organens samverkan och cellernas funktion? 

10. Var upplever du tyngdpunkten bör läggas i undervisningen om matspjälkningen 

och kroppens näringsintag? 

11. Hur tolkar och uppfattar du styrdokumenten för skolans mellanår, gällande 

matspjälkningen och kroppens näringsintag?  

a. Anser du att det är tillräckligt?  

12. På vilka olika sätt låter du eleverna redovisa sina kunskaper?  

a. Hur examineras eleverna?



 
 

 

 


