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Abstrakt 

I studien undersöktes hur den naturvetenskapliga undervisningen går att utveckla för att elever 

ska öka sin förståelse för kroppens behov av näringsämnen. För att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar användes kvalitativa metoder i form av intervjuer och 

observationer. Studien delades upp i två faser. Första fasen, benämnd som Fas I, omfattades 

bland annat av elevintervjuer. Elevintervjuerna var till för att ta reda på vilka olika sätt elever 

i årskurs sex förstår näringsämnen. Fasen innehöll även lärarintervjuer och gransking av 

läromedel för att ta reda på vilken förståelse för kroppens behov av näringsämnen elever 

erbjuds att lära sig. I studiens andra fas, benämnd som Fas II, observerades en designad 

undervisning i en årskurs 4, som var utformad utifrån Fas I. Fokus låg på de 

förståelseförändringar som skedde hos eleverna i relation med den undervisning de fick delta 

i. Undervisningen avslutades med intervjuer med några utvalda elever från undervisningen. 

Resultatet visade att den designade undervisningen ledde till förståelseförändring hos de 

utvalda eleverna. 

 

Nyckelord:  Kvalitativ, Naturvetenskap, Näringsämne, Undervisning, Variationsteori   



   

 
 

Förord 

Mitt intresse för näringsämnen, och att få reda på barns kunskaper och förståelse för 

näringsämnen, ökade i samband med att jag själv lade om kosten. Jag har personligen blivit 

mer medveten om vad jag äter, vilket bidragit till att intresset för hur medvetna barnen är om 

vad de fyller sina magar med ökat. Utifrån de erfarenheter jag fått i skolor där jag sett att 

elevernas matvanor är varierande, har jag funderat över om undervisningen i ämnet 

naturvetenskap, för delen som omfattar kost och näringsämnen, bör förbättras. Detta bland 

annat så att eleverna ska få en större förståelse för vad de äter och varför det är viktigt att de 

äter rätt. 

Förståelse för näringsämnen utgör, förutom kunskaper om kosten, även kunskaper om 

kroppen. Näringsämnena påverkar inte bara vårt välmående utan är även orsaken till att hela 

kroppens celler fungerar. Om barn får kunskaper om varför kroppen är i behov av 

näringsämnen, tror jag därför även kan göra att barnen skapar förståelse för varför kroppen 

reagerar på olika sätt i olika situationer. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Gunnar Jonsson för det stöd och den hjälp han bidragit 

med till skrivandet och till empiriinsamlingen till mitt examensarbete. Jag vill även tacka min 

sambo som stått ut med mig, trots den frustration jag känt och trots den frånvaro jag haft från 

hemmet under skrivandet av rapporten. 

 

/Hanna Kokkonen 
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1. Inledning 
Att äta bra och näringsriktig kost är viktigt för barn som växer (Fredriksson, 2014). Utifrån 

mina egna erfarenheter av arbete med barn, samt tidigare forskning som gjorts kring hur barn 

förstår och förhåller sig till kost, har jag insett att många barn har kunskaper om att grönsaker 

är nyttigt och fett är onyttigt. Det jag upplevt är att barn har svårt för att förstå varför kosten 

bör vara varierad och innehålla både det som barnen anser vara onyttigt och det som de anser 

vara nyttigt. För att barn ska ha möjlighet till förståelse för detta och skapa en djupare 

förståelse för vad kroppen gör av den mat de äter, behöver undervisningen utvecklas. Att 

elever ska lära sig om näringsämnen i årskurs 4-6 framkommer i Lgr11 (Skolverket, 2011), 

under Kemi. Under Biologi står skrivet att eleverna ska få möjlighet att lära sig om på vilket 

sätt olika faktorer, så som kost och motion, kan påverka sömnen. I och med att läroplanen inte 

visar hur elever ska lära sig utan vad de ska lära sig är den fri att tolka. Med tanke på att 

näringsämnen har att göra med kroppen och kroppens celler, ansåg jag det även vara 

nödvändigt att ta reda på vad som står skrivet i Lgr11 om detta. Det jag kom fram till var att 

det först i årskurs 7-9 nämns att elever ska lära sig om celler (Skolverket, 2011). Innan det 

behöver eleverna enbart ha kunskap om kroppens olika organ. Frågan är dock: Hur pass bra 

förstår elever näringsämnenas betydelse för kroppen om de inte får lära sig om vilka delar av 

kroppen som behöver näringsämnena och varför? Det jag valt att undersöka i studien är därför 

elevers förståelse och lärares undervisning om kroppens behov av näringsämnen. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur den naturvetenskapliga undervisningen om näringsämnen 

kan utvecklas för att öka elevers förståelse för kroppens behov av näringsämnen.  

 

Frågeställningar:  

 

1. Vilka insikter behöver elever utveckla för att förstå kroppens behov av näringsämnen? 

 

2. Hur kan en designad undervisning leda till att elever får en förändrad förståelse för 

kroppens behov av näringsämnen? 
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3. Bakgrund 
Barns förståelse för vilken mat de äter är viktigt för att de ska kunna upprätthålla en god 

hälsa. Trots det har inte mycket forskats inom området. Ännu mindre forskning finns kring 

hur barn förstår eller upplever näringsämnen som byggstenar till celler. I denna del av 

rapporten benämns och förklaras de tre energirika näringsämnen kosten ska bestå av, samt 

varför kroppen behöver dem. I avsnittet nämns även relevanta punkter ur det centrala 

innehållet i kemi och biologi, hämtat från Lgr11 (Skolverket, 2011). Förutom detta beskrivs 

relevant ämnesdidaktisk forskning, samt de lärandeteoretiska utgångspunkter som 

undersökningen utgår från. I bakgrunden behandlas även hur aktuella läromedel för årskurs 4-

6 behandlar kroppens behov av näringsämnen.  

3.1. Celler och näringsämnen 
I Lgr11 (Skolverket, 2011) framkommer det att elever ska utveckla kunskaper om kost och 

hälsa. I kursplanen för kemi står det skrivet att eleverna ska erbjudas möjlighet att lära sig om 

näringsämnen och i kursplanen för biologi står det skrivet att eleverna ska ges undervisning 

om hur sömnen kan påverkas av bland annat kost och hälsa. För att förstå näringsämnen och 

varför de är viktiga för kroppen kan det vara bra att erhålla kunskaper om vad i kroppen som 

behöver näringsämnen och varför. Av den anledningen blir det viktigt att eleverna utvecklar 

förståelse för celler och cellers funktion. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) behöver elever inte 

lära sig om celler förrän i årskurs 7-9. Cellerna utgör i stort sett hela vår kropp och dit går de 

näringsämnen vi äter. Det kan därför vara nödvändigt att förstå kroppens celler för att förstå 

varför den mat vi äter är viktig för kroppen. Nedan följer en förklaring av näringsämnen som 

kroppens celler är beroende av. 

Andersson och Nilsson (2013) skriver att celler är de minsta enheterna för liv. Vår kropp är 

uteslutande uppbyggd av celler och celler är de levande beståndsdelarna av en flercellig 

organism. Celler finns i form av exempelvis muskelceller som bygger upp musklerna så att 

kroppen ska kunna röra på sig eller lyfta någonting. Celler finns även som nervceller som 

bygger upp nerverna och gör att signaler kan skickas från en del av kroppen till en annan del 

av kroppen.  För att organ i kroppen ska förmå sig att växa måste cellerna bli fler, det vill säga 

föröka sig. Det gör de genom att de delar på sig (Andersson & Nilsson, 2013). Ett tydligt 

exempel på celler som delar på sig för att bli fler, och som kan vara lämpligt att använda som 

exempel vid undervisning, är ett sår som läker. Över såret bildas hud. Huden är uppbyggd av 

hudceller och för att huden ska kunna bre ut sig över såret krävs att hudcellerna förökar sig. 

Andersson & Nilsson (2013) skriver att kroppen består av olika sorters celler och dess 

olikheter beror på dess placering och uppgift. Alla celler är därmed inte likadana utan kan se 

ut på olika sätt. Däremot har alla celler samma grunduppbyggnad. Cellernas utsida består av 

ett yttre skal (så kallat cellmembran). Inuti cellen finns olika sorters ”fabriker”, så kallade 

organeller. De olika organellerna benämns som ribosomer, mitokondrier, lysosomer, 

centrioler, golgiapparat, samt endoplasmatiskt retikulum. Runtom organellerna finns en 

vätska (cytoplasma), vilken består av vatten. I mitten av cellen sitter en cellkärna som 

innehåller DNA och nukleol (Andersson & Nilsson, 2013). Hur många av organellerna som 

finns i cellen beror på vad cellens uppgift är (Paulún, 1997). 
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En bra måltid för en människa innehåller olika näringsämnen. De näringsämnen människan 

behöver få i sig via mat är essentiella, det vill säga att människan inte kan tillverka dem själv. 

Dessa är kolhydrater, fetter, proteiner (energirika), samt vitaminer, mineraler och vatten 

(energifattiga) (Christenson & Sundling, 2010). Nedan nämns enbart de energirika 

näringsämnen kroppen behöver. 

 Kolhydrater är kroppens bränsle och tillför energi. De tillverkas och bildas i växter 

genom att växten tar upp koldioxid och vatten och tillsammans med energi från solen 

gör om det till glukos. Kolhydrater finns i olika former som till exempel fruktos som 

finns i frukt, sackaros, som kommer från sockerröret och stärkelse, som finns i bland 

annat mjöl och potatis (Christenson & Sundling, 2010). Fibrer, som också är en form 

av kolhydrater, trodde man förr inte innehöll någon näring utan att deras enda funktion 

var att utvidga tarmen så att förstoppning inte uppstod (Paulún, 1997).  

 Mest energi till kroppen får vi från fetter. Äter vi mycket fett får vi i oss mer än vad 

cellerna klarar av att göra av med. Det överblivna fettet samlas på kroppen, vilket 

resulterar i övervikt. Kroppen kan även göra om andra näringsämnen till fett om dessa 

intas i större mängd än vad som behövs. Fett i överflöd samlas på kroppen och fyller 

då en funktion för att skydda inre organ (Christenson & Sundling, 2010). För mycket 

fett är inte bra. Förutom fetma finns även andra sjukdomsrelaterade problem orsakat 

av fett (Paulún, 1997). De fetter vi äter förekommer i olika former, så som 

enkelomättade fettsyror (till exempel olivolja), fleromättade fettsyror (finns i 

matjolja), mättade fettsyror (till exempel kokosolja), samt essentiella fettsyror (finns i 

till exempel mandel). Vid intag av enbart en sorts fettsyra kan vissa sjukdomar uppstå 

och därför är det bra att få i sig olika sorters fetter (Christenson & Sundling, 2010). 

 Proteiner är en grupp näringsämnen som cellerna och därmed kroppen är i behov av. 

Protein är uppbyggt av aminosyror. När cellerna tar upp protein används dess 

aminosyror främst som byggstenar för att kunna göra nytt protein, till exempel 

enzymer eller muskelfibrer. Vi behöver 20 olika sorters aminosyror, men kan bara 

själv tillverka 12 av dem. De övriga 8 aminosyrorna kan cellerna och kroppen få in via 

konsumtion av livsmedel som har dessa aminosyror i sitt protein. Exempel på dessa 

livsmedel är bland annat kött, mjölk och bönor. I och med att kroppen inte själv kan 

tillverka dessa aminosyror är det viktigt att få i sig dem via maten. (Christenson & 

Sundling, 2010). Vid intag av för mycket protein kan njurarnas funktion försämras 

(Paulún, 1997). Brist på protein kan dock orsaka trötthet i musklerna (Andersson & 

Nilsson, 2013). 

En organism som äter har en ämnesomsättning. Varje cell har även sin egen 

ämnesomsättning. Organismens totala ämnesomsättning är därmed summan av cellernas 

energiomsättning. Med det menas att de tar in näring och skickar ut restprodukter. När en 

organism, till exempel en människa, äter mat samlas maten i magsäcken. Med hjälp av olika 

enzymer bryts födan ner till näringsämnen som tas upp av blodceller (blodkroppar) och 

transporteras tillsammans med syre till olika organ i kroppen där de tas upp av andra celler.  

Näringsupptaget görs genom cellernas cellmembran. Näringsämnena kan lagras inne i 
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cellmembranet tills de kommit in i cellen och de olika organellerna tagit del av dem. De 

övriga ämnena från maten som kroppen inte behöver, kommer ut som avföring eller urin.  

När cellen använt näringsämnena kommer restprodukterna ut genom cellmembranet, 

huvudsakligen i form av koldioxid och vatten. Det kallas för cellandning. Vilken näring som 

cellen specifikt behöver finns skrivet i cellens DNA (Andersson & Nilsson, 2013). 

3.2. Ämnesdidaktisk forskning 
Vid en tidigare undersökning i England som syftade till att ta reda på hur och vad barn i 

åldrarna fem till tolv år kunde och lärde sig om kost och hälsa (Turner, 1997), framkom bland 

annat att de flesta elever erhöll kunskaper om fett, socker, salt och vitaminers existens. En del 

av dessa elever hade även kunskaper om att vitaminer är nyttiga för människan och att dessa 

kan finnas i form av tabletter. Lite mindre än hälften av de elever som redan kände till fett, 

socker, salt och vitaminer kunde förklara dem. En del elever kände även till mineraler, fibrer 

och proteiner, men bara en tiondel av eleverna kunde förklara vad dessa var till för. Några 

elever kunde berätta att vitaminer ingår i mat och att vi får i oss dem hela tiden. Hälften av 

eleverna hade förståelse för mineraler och kunde berätta att de är nyttiga för kroppen. I 

Turners undersökning framkom det även att de äldre eleverna hade större förståelse och 

kännedom om de olika näringsämnena jämfört med vad de yngre eleverna hade. Detta kan 

självklart bero på att dessa har fler erfarenheter, men även på att det undervisats om detta i 

skolan. Vidare ansåg de flesta eleverna att fett var dåligt för kroppen medan enbart ett fåtal 

kunde berätta att det var en nödvändig del av kosten. I undersökningen fick elever 

kategorisera mat hur de ville. En del elever kategoriserade maten i kategorierna nyttig och 

onyttig där de i kategorin nyttig placerade vitaminer och fibrer och i onyttig placerade socker 

och fett. Denna studie kan liknas med en annan studie där barn i Grekland och England, som 

var i åldrarna 10 till 12, jämfördes (Athanasiou, Turner & Zimvrakaki, 1997). I den studien 

framkom, liksom i den studie genomförd av Turner (1997), att barn har förståelse för fettets 

negativa påverkan på kroppen, men de tycktes inte förstå att fett även kan ha en positiv 

påverkan. Den sortens fett eleverna kände till var fett som är synligt, så som fettet i fläsk. I 

båda studierna visade eleverna även kunskaper om att vitaminer är nyttigt och att bra mat 

utgör en bra hälsa. Vad eleverna ansåg vara bra mat var grönsaker tack vare dess innehåll av 

vitaminer, men de tycktes sakna förståelse för att annan mat också är viktigt för kroppen.  

I en studie gjord i en grundskola i Pittsburg, USA, av Johnson & Wellman (1982) undersöktes 

45 elever. Av dessa var 15 från förskola, 15 från tredje klass och 15 från sjätte klass. I 

undersökningen framkom det att många elever angav kosten som orsak till viktökning. Även 

andra indikationer på dålig hälsa, så som sjukdom, angav eleverna berodde på kosten. När 

eleverna fick se en bild på två personer där den ena hade fetma och den andra var smal, 

bedömde de flesta elever att fetman berodde på matens kvantitet, så som att det överviktiga 

barnet ätit för mycket mat. Några av de äldre eleverna kunde relatera till att det var 

näringsämnen som kunde ha orsakat skillnaderna mellan barnen på bilderna. Vid en senare 

del i studien fick eleverna som uppgift att avgöra vad som hände om det ena barnet av två 

tvillingar åt dubbelt så mycket av olika sorts mat än vad den andra gjorde. Utifrån det 

framkom att majoriteten elever var eniga om att dubbelt så mycket efterrätt skulle resultera i 

att tvillingen som gick på den dieten blev tjockare. Detsamma gällde med dubbelt så mycket 
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av allting. De flesta elever i årskurs tre och sex var även eniga om att dubbelt så mycket 

efterrätt skulle orsaka att tvillingen med den dieten skulle bli sjukare än den andra, vilket 

ungefär hälften av eleverna från förskola angav som konsekvens. Detta menar även Turner 

(1997) då eleverna i hennes studie kategoriserade socker som onyttigt och dåligt för hälsan, 

vilket orsakar bland annat viktökning. I alla tre studier (Turner, 1997; Athanasiou et. al., 

1997; Johnson & Wellman, 1982) framkom att barn har förståelse för att dålig kost ger 

negativ effekt på kroppen, både synligt i form av fetma, men även genom andra negativa 

hälsoeffekter så som sjukdomar. Kost bestående av grönsaker ansågs istället vara nyttig mat 

som inte påverkar vikten och kunde även förbättra hälsan då de innehåller vitaminer. 

Då det inte forskats mycket mer om barns förståelse eller kunskaper om näringsämnen och 

kost har istället valts att söka vad forskning säger om barns förståelse för människokroppen. 

Av den forskning som undersökts visade det sig att elever kan vara bra på enskilda 

faktakunskaper om till exempel enskilda organ, men de kan ha svårt för att beskriva 

sammanhangen mellan organen (se Fleischer, Jeronen, Lützen, Kråkenes, Óskarsdóttir & 

Stougaard, 2011; Havu-Nuutinen & Keinonen, 2010; Grankling Enochson & Redfors, 2011). I 

kommentarsmaterialet för läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2016a) framgår att elever redan i 

årskurs 4-6 ska kunna dra samband mellan olika organ och förstå hur dessa hänger ihop, för 

att på så sätt förstå ”nödvändiga livsfunktioner” (s.24) i kroppen.  

En slutsats som kan dras utifrån forskning som relaterar till föreliggande studie, är att elever 

har svårt att se sammanhang. De känner till organens namn och funktion, samt att kosten är 

viktig för dessa. De har dock svårt för att beskriva hur näring tas upp och omfördelas i 

kroppen. Även kunskaper om vilken funktion och betydelse näringsämnen har för kroppens 

celler tycks vara svaga hos barn. 

3.3. Skolans läromedel 
De läromedel som används i skolan har betydelse för vad eleverna får möjlighet att lära sig. 

Jag har därför gjort en närmare granskning av ett par av de läromedelsserier som används i 

naturvetenskapsundervisning i dagens skolor. I beskrivningen nedan framkommer vad 

läromedlen behandlar om undervisning kring kost, hälsa och celler i naturvetenskap. Alla 

läromedel som granskats är utformade utifrån läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) och 

godkända att användas i naturvetenskapsundervisning i årskurs 4-6. De läromedel som 

granskats är Koll på NO 5, Koll på NO 6 och Koll på NO 4 (Hjernquist & Rudstedt, 2012; 

2013; 2014) från Sanoma Utbildning, samt Bi: Biologi 4-6 (Andersson & Kanstedt-Rylander, 

2014) och FyKe: Fysik Kemi 4-6 (Andersson, 2015) från Utkik.  

I båda bokserierna finns en beskrivning av celler. I Hjernquist & Rudstedt (2012) och i 

Andersson & Kanstedt-Rylander (2014) står det skrivet att allt som lever är uppbyggt av 

celler och att det i en människa finns flera tusen miljarder celler. I de två böckerna står även 

skrivet att alla celler har olika uppgifter. I böckerna förklaras vilka olika celler som finns, 

samt hur dessa ständigt byts ut. I Andersson & Kanstedt-Rylander (2014) tilläggs även att 

celler kan beskrivas som kroppens byggstenar. Förutom detta förklaras det DNA som finns i 

celler, samt att många celler tillsammans utgör olika organ i kroppen. Hjernquist & Rudstedt 

(2013) erbjuder en fördjupad kunskap om celler och beskriver hur människan och andra 
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levande organismers liv utvecklas. I och med att denna bok är tänkt att behandlas efter 

Hjernquist & Rudstedt (2012), ska den därmed fungera som en fortsättning och fördjupning, 

vilket förklarar böckernas olikheter. Andersson (2015) beskriver hur cellandningen och 

fotosyntesen går till, vilket även mer sammanfattat beskrivs i seriens andra bok av Andersson 

& Kanstedt-Rylander (2014). I de läromedel Hjernquist & Rudstedt (2012, 2013, 2014) 

skrivit, beskrivs ingenting om cellandning. Däremot nämner alla tre böcker begreppet 

fotosyntes, men bara den bok som är anpassad för årskurs 4 beskriver fotosyntesen. 

Vid granskning av vad som står skrivet om näringsämnen, visade det sig att i båda 

bokserierna framkommer en förklaring av både energirika och energifattiga näringsämnen. 

Dessa beskrivs främst i Hjernquist & Rudstedt (2012), samt Andersson (2015). Andersson 

beskriver dessa mer detaljerat än Hjernquist & Rudstedt. Hon har även valt att dela upp 

näringsämnena där varje näringsämne utgör en egen underrubrik. I Andersson (2015) står 

även skrivet om eventuella bristsjukdomar och vad som händer vid intag av för mycket 

skräpmat. I Hjernquist & Rudstedt (2014), samt i Andersson & Kanstedt-Rylander (2014) 

läggs tyngdpunkten istället på hur kroppen behöver energi och att energi går att få genom att 

äta växter, eller genom djur som ätit växter. 

Hjernquist & Rudstedt (2012) och Andersson & Kanstedt-Rylander (2014) beskriver 

matspjälkningen. Böckerna går att likställas då dessa beskriver processen på ett likartat sätt. 

Ingen av böckerna förklarar att de näringsämnen som tas upp av cellerna i tunntarmen 

slutligen transporteras med blodet till celler i olika organ i kroppen. Hjernquist & Rudstedt 

(2012) förklarar att näringsämnena som tas upp går till levern och sedan vidare ut genom 

blodet till hela kroppen. Andersson & Kanstedt-Rylander (2014) förklarar inte att 

näringsämnen tas upp i tunntarmen. Inte heller hur maten transporteras vidare ut i kroppen. I 

Andersson (2015) nämns, under hur blodet fungerar, att alla celler är i behov av 

näringsämnen. Hjernquist & Rudstedt (2012) berättar att muskler förbränner kolhydrater, men 

inte hur.  

Genom läromedelsgranskningen av båda bokserierna framkom att elever i årskurs 4-6 erbjuds 

möjlighet till förståelse för celler och näringsämnen, förutsatt att läromedlen används av 

lärarna. Hur celler och näringsämnen relaterar till varandra framkommer i varierande grad. 

Det kan därför, genom att ta del av dessa läromedel, vara svårt för elever att förstå hur 

näringsämnen hör ihop med celler. Det de däremot erbjuds förståelse för är att de 

näringsämnen de äter används i och av kroppen. Det kan uppstå svårigheter för eleverna att 

förstå varför och hur kroppen använder dem. 

3.4. Lärandeteoretiska utgångspunkter 

Nedan förklaras de lärandeteoretiska utgångspunkter studien haft. Först förklaras studiens 

första lärandeteoretiska utgångspunkt - fenomenografi, som är grunden till studiens andra 

lärandeteoretiska utgångspunkt - variationsteori. Avslutningsvis behandlas Bloom’s 

taxonomi, vilken användes för att visa elevernas kunskapskvaliteter. 

3.4.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är en forskningstradition och en kvalitativ forskningsmetod skapad och 

utvecklad av forskargruppen runt Ference Marton (Booth & Marton, 2000; Marton, 2011). I 
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fenomenografin fokuseras på hur människor kvalitativt upplever olika fenomen (Uljens, 1989; 

Wernberg, 2005), eller hur de, som Booth & Marton kallar det: ”erfar” ett fenomen (Booth & 

Marton, 2000). Avsikten och förtjänsten med fenomenografi är att förstå fenomen genom 

andras perspektiv och därmed kunna se variationer av hur fenomen uppfattas. En uppfattning 

byggs upp av det som fenomenografin kallar kritiska aspekter. Tillgång till, eller insikter om, 

kritiska aspekter bygger upp olika uppfattningar.  

För att elever i skolan ska utveckla förståelse för olika fenomen blir det ur ett pedagogiskt 

perspektiv, viktigt att erbjuda eleverna att urskilja de kritiska aspekterna som är viktiga för att 

förstå fenomenet på ett bra sätt. Om eleverna förstår dessa aspekter, förstår de även fenomenet 

som en helhet (Vikström, 2015; Wernberg, 2005; Wernberg, 2009).  

Fenomenografin beskriver således hur någon ”erfar” någonting, beroende på tidigare 

upplevelser. Hur personer tidigare inhämtat sina kunskaper och vad denne då lärt sig, har 

därmed betydelse för hur de väljer att se på fenomen. Det är inte troligt att två elever löser ett 

problem i exempelvis matematik på precis samma sätt, men de kan i slutet ha fått samma svar. 

Hur de kom fram till svaret, hur de valde att se på fenomenet, beror på tidigare erfarenheter 

(Booth & Marton, 2000). Detsamma gäller om eleven svarat fel på en uppgift. Istället för att 

enbart utgå från att eleven svarat fel på grund av bristande kunskaper, är det enligt 

fenomenografin viktigt att förstå hur eleven tänkte när denne svarade på uppgiften (Wernberg, 

2005). 

Den fenomenografiska forskningens grundenhet är ett sätt att erfara någonting och forskningens objekt är 

variationen i sitt sätt att erfara fenomen (Booth & Marton, 2000 s. 146). 

Det är inom fenomenografisk forskning skillnad på hur någonting uppfattas och på hur 

någonting i själva verket är. Skillnaderna mellan dessa benämns som första och andra 

ordningens perspektiv. I fenomenografin behandlas främst andra ordningens perspektiv, det 

vill säga hur människor ser, upplever och uppfattar en viss sak och hur de väljer att se på ett 

fenomen. Första ordningens perspektiv är istället svart på vitt, är det inte rätt så är det fel 

(Booth & Marton, 2000; Larsson, 2011; Wernberg, 2005). I den kvalitativa forskningen, 

vilken behandlar både första och andra ordningens perspektiv, kan det vara till fördel att ta 

hjälp av fenomenografin för att forska fram hur någonting upplevs i relation till vad en gängse 

förståelse av fenomenet skulle vara.  

3.4.2 Variationsteori 

Variationsteorin, som är den teoretiska utgångspunkten för denna studie, är grundad i den 

fenomenografiska forskningstraditionen av forskargruppen runt Ference Marton vid 

Göteborgs universitet (Booth & Marton, 2000). Genom att utgå från andra redan existerande 

lärandeteorier skapade de en teori ämnad för att utveckla undervisningen inom de områden 

eleverna tycks ha extra svårt för (Vikström, 2016; Wernberg, 2005). Avsikten med 

variationsteorin är som Wernberg (2005) skriver, att se över de kritiska aspekter eleverna 

erbjuds att lära sig och utifrån dessa komma fram till varför de lärt sig bättre i en särskild 

situation, jämfört med vad de lärt sig i en annan situation. Teorin skiljer sig från andra 

lärandeteorier, i vilka fokus i de flesta fall ligger på hur eleverna lär sig under lektionerna. 

Istället för att se hur en elev kommit fram till ett visst svar undersöks, med hjälp av 
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variationsteori, istället hur eleven förstått uppgiften och vad eleven har erfarit när denne 

kommit fram till svaret.  

Avsikten med variationsteorin är därmed inte att variera på vilket sätt undervisningen 

utformas, utan att ge elevernas förståelse för ett särskilt lärandeobjekt en variation. Med 

lärandeobjekt menas vad läraren förväntar sig att eleven ska lära sig utifrån vad läraren tror att 

eleven klarar av (se Booth & Marton, 1997; Booth & Marton, 2000; Vikström, 2015). 

Lärandeobjekt kan beskrivas som direkta och indirekta. Det direkta lärandeobjektet är vad 

eleverna ska förstå, medan det indirekta avser hur de ska förstå det. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till båda vid planering av undervisning eller vid bearbetning av en lektion (Marton, 

Runesson & Tsui 2004; Marton & Tsui, 2004). Vikström (2015) skriver att: ”Ett lärande har 

inte skett förrän en elev efter undervisning urskiljer nya aspekter av ett lärandeobjekt” (s. 25). 

Läraren kan på så sätt se vilka variationer eleverna erfarit utifrån det avsedda lärandeobjektet. 

En förklaring till behovet av variationsteorin är att eleverna bär med sig olika kunskaper och 

därmed har olika sätt att se på saker, vilket resulterar i att även inlärningen skiljer sig åt. En 

lärare sitter vanligen och troligtvis på fler insikter än vad eleverna gör och det gör att det som 

är självklart för läraren inte är lika självklart för eleven. Läraren måste därför analysera vad 

eleverna klarar av att lära sig beträffande det avsedda lärandeobjektet, för att på så sätt kunna 

planera och genomföra högkvalitativ undervisning (Wernberg, 2005).  

Genom att använda teorin vid analys av lärandets objekt för att finna de kritiska aspekter som eleven 

upplever, istället för att fokusera det som läraren, utifrån sitt perspektiv tror är vad som krävs för att lära, 

ökar lärarnas förmåga att utveckla elevernas lärande utifrån ett elevperspektiv (Wernberg, 2005 s. 234).  

Med det menas att lärare enligt variationsteorin bör grunda undervisningen på elevernas egna 

erfarenheter och förkunskaper, istället för att ta för givet att alla lär sig likadant i alla 

situationer, eller kommer att lära sig på det sätt som läraren själv, utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper, tror är det mest givande lärandesättet. Vanligtvis har läraren en föreställning om 

vad eleverna kommer att lära sig utifrån vad läraren själv kan och vill lära ut. Ofta är den 

föreställningen större än vad eleverna faktiskt klarar av att förstå. Som nämnts tidigare  

kommer variationsteorin ursprungligen från fenomenografin, där avsikten är att analysera 

elevernas svar, utifrån hur eleverna själva tänkt, istället för att utgå från egna erfarenheter och 

direkt antyda att ett fel är ett fel. Läraren måste därmed analysera elevernas lärande för att 

kunna forma och designa undervisningen (Booth & Marton, 2000).  

Att lära sig vad något är handlar delvis om att förstå vad det inte är, det vill säga att lära sig se 

skillnader och likheter. För att en elev ska kunna lära sig någonting om exempelvis 

kolhydrater (för att relatera till denna studie), behöver eleven även lära sig vad som inte är 

kolhydrater, genom att förstå de andra näringsämnena och kunna se skillnader mellan dessa. 

Lo (2014) skriver att det är genom att jämföra och se skillnader mellan olika aspekter som 

eleverna kan se på vilket sätt de hör ihop. Som exempel; om en lärare under en lektion i 

naturvetenskap ska ge möjligheter för elever att lära sig om fotosyntesen och endast 

undervisar om på vilket sätt fotosyntesen fungerar, lär sig eleverna inte lika mycket som om 

läraren skulle jämföra kolhydratsproduktionen i en växtcell med förbränningen av kolhydrater 

i organismers celler. Det vill säga, om en elev ges möjlighet att förstå att en växt kan tillverka 

kolhydrater, men inte en människa eller ett djur, får de en bättre förståelse för varför 
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fotosyntesen är viktig även för människan. Om eleverna istället bara får lära sig om 

fotosyntesen, utan att den relateras till ett större sammanhang, kommer eleven inte kunna 

förstå på vilket sätt fotosyntesen är viktig och därför inte heller lägga lika mycket vikt i att 

försöka förstå den. Wernberg (2005, s. 325) skriver om ett exempel där Håkan från Sveriges 

Televisions julkalender 2003 fått veta att hans mamma blivit utbränd och gått in i väggen, 

vilket han tolkar som att hans mamma sprungit brinnande in i en vägg. Utifrån exemplet 

skriver Wernberg att ords betydelse inte går att förstå förrän det påträffats i olika 

sammanhang.  

Vikström (2015) skriver att variationsteorin ska fungera som ett verktyg för att kunna samtala 

om och analysera sambandet mellan undervisning och lärande, det vill säga vad vi vill att 

eleverna ska lära sig, jämfört med vad de faktiskt lär sig. Om lärare på skolan tillsammans 

diskuterar och samtalar om vad som kan vara svårt för eleverna att förstå (i relation till ett 

visst problem eller fenomen), finns det potential att utveckla undervisningen så att eleverna 

ser samband, förstår det svåra, och därmed får en bättre helhetsförståelse.  

3.4.3 Kunskapskvaliteter 

För att kunna värdera vilka kunskapskvaliteter eleverna i årskurs fyra visat, har Bloom’s 

taxonomi använts i studien.  

Bloom’s taxonomi är ursprungligen framtagen av Benjamin S. Bloom (Bloom, 1951) som ett 

underlag för lärare att kunna avgöra vad eleverna eller studenter förväntas kunna utifrån sex 

olika kognitiva nivåer. Nivåerna är uppdelade genom att gå från att minnas till att skapa, det 

vill säga från att se vad elever kan till hur de klarar av att utveckla och förbättra sina 

kunskaper.  

1 – Minnas: Känna igen enskilda begrepp. 

2 – Förstå: Kunna förstå begreppen och ge exempel. 

3 – Tillämpa: Visa förståelse genom att använda kunskaperna i sammanhang. 

4 – Analys: Kunna organisera kunskaperna genom att dela dem i mindre delar och förklara 

hur dessa hör ihop.  

5 – Utvärdera: Kritiskt kunna granska förståelsen och avgöra problem. 

6 – Skapa: Använda kunskaperna mot att till exempel utforma en text eller förbättra någon 

annans text.  

Taxonomin var ämnad att fungera dels som ett gemensamt språk, dels som ett sätt att kunna 

bedöma likvärdigt, och även som ett sätt att tolka läro- och kursplan, samt för kunna jämföra 

läro- eller kursplaner (Krathwohl, 2002).  
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4. Metod 
För att en undersökning ska vara reliabel, det vill säga möjlig att genomföras och analyseras 

av någon annan än forskaren själv, krävs ett metodavsnitt som är noga strukturerat och väl 

detaljerat (Stukát, 2011). Backman (2016) nämner två viktiga aspekter att tänka på för 

skrivandet av ett detaljerat metodavsnitt. ”Syftet med en detaljerad redovisning är dels 

replikation och dels evaluering. Med replikation menas att metoden för någon annan ska vara 

möjlig att upprepa under exakt identiska förhållanden. Evaluering innebär här en värdering av 

det empiriska förfarandet”. (Backman, 2016, s.43).  

Metodkapitlet kommer först att behandla de forskningsmetoder som använts. Därefter 

presenteras urvalet av de deltagare som medverkat i undersökningen. Som en följd av studiens 

design är genomförande och databearbetning, samt analysmetod, indelad i två olika faser, 

benämnda som Fas I och Fas II. Dessa beskrivs i tur och ordning. Slutligen behandlas 

studiens etiska överväganden. 

4.1. Kvalitativ metod 
Vanligtvis använder sig forskare av antingen en kvalitativ eller av en kvantitativ metod. 

Kvalitativa metoder söker kvalitativa skillnader (ofta på djupet), medan kvantitativa metoder 

försöker verifiera generaliserbara resultat i termer av hur mycket, hur ofta eller liknande. 

Oftast är det bra att använda sig av enbart den ena. Det beror på forskningsfrågans art och på 

hur det insamlade materialet ska analyseras, men för den sakens skull behöver det inte betyda 

att inte båda kan användas (Ahrne & Svensson, 2015).  

För att besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar baserades undersökningen på 

en kvalitativ metod. En kvalitativ metod samlar in data via djupare analyserer av intervjuer, 

observationer, fallstudier eller andra liknande forskningssätt (Davidson & Patel, 2011), det 

vill säga forskning som inte bygger på siffror och statistik utan istället på bokstäver och ord 

(Backman, 2016; Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ forskning beskriver ofta hur 

någonting kan kännetecknas eller karaktäriseras, till exempel att kunna beskriva särskilda 

drag för förståelse av ett fenomen (Larsson, 2011; Olsson & Sörensen, 2011). Det passade bra 

i denna studie eftersom fokus i hög grad låg på hur elever förstår näringsämnen och hur 

undervisning kan leda till förändrad förståelse. Larsson (2011) jämför ordet kvalitet, som 

vanligtvis innebär att någonting är av en bättre sort, med orden kvalitativ metod, vilket är en 

metod för att beskriva egenskaper av någonting. Dessa begrepp bör därför inte blandas ihop. 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

Kvalitativ forskning kan förknippas med kreativitet, men i regel gör det inte att forskaren är 

mer kreativ än om personen gör en kvantitativ analys. Oavsett metod krävs det att en forskare 

är kreativ i sitt sätt att utforma undersökningen, för att på så sätt kunna få hög validitet, det 

vill säga så giltigt resultat som möjligt (Ahrne & Svensson, 2015). Designen av studien blir 

därför viktig.  

4.2. Design av studie 
Undersökningen indelades i två faser, Fas I och Fas II. I Fas I var avsikten att ta reda på vilka 

kritiska aspekter som är nödvändiga för elever att få tillgång till för att förstå kroppens behov 
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FAS I 

av näringsämnen. Istället för kritiska aspekter benämns dessa som insikter. Fas I svarade mot 

den första forskningsfrågan. I Fas II designades och studerades undervisning som utgick ifrån 

dessa aspekter, vilket svarade mot den andra forskningsfrågan. 

För att i Fas I, hitta vad som var viktigt att undervisa om (kritiska aspekter eller insikter), 

intervjuades naturvetenskapslärare. Lärarintervjuerna var nödvändiga för att ta reda på vad 

lärare ansåg var viktigt att erbjuda elever att förstå. Förutom lärarintervjuerna granskades 

några av de läromedel som används i naturvetenskapsundervisningen i årskurs 4-6. 

Granskningen av dessa var motiverade för att ta reda på vilka kritiska aspekter läromedlen 

erbjöd eleverna att förstå. I denna studie redovisas denna granskning i bakgrunden. En 

ytterligare nödvändighet för studien var att ta reda på hur elever förstår, eller inte förstår 

kroppens behov av näringsämnen. Därför genomfördes även elevintervjuer. Utifrån Fas I 

identifierades, som ett första delresultat, vilka insikter jag fann var viktiga att i undervisningen 

erbjuda elever att förstå. Med utgångspunkt av resultatet av Fas I har jag designat den 

undervisning som kom att genomföras i Fas II där relationen mellan undervisning och elevers 

förståelse studerades. Se figur 1. 

Larsson (2011) nämner att undersökningen kan göras med enbart en undersökningsmetod, 

men att det även kan vara till fördel att använda sig av flera, vilket även Stukát (2011) skriver. 

Att ha flera olika metoder i undersökningen kallas för metodtriangulering och är användbart 

främst i kvalitativ forskning (Stukát, 2011).  

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Fas I och Fas II. 
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4.3. Intervju som metod 
En vanlig metod i fenomenografisk forskning är kvalitativa intervjuer. Dessa är användbara 

för att få kännedom om hur människor upplever eller förstår ett särskilt fenomen (Brinkmann 

& Kvale, 2014; Larsson, 2011). Kvalitativa intervjuer bygger på öppna frågor och är lämpliga 

då de erbjuder möjlighet att omkonstruera frågorna, både under och efter intervjun, och därför 

kan anpassas till vad som för stunden blir nödvändigt. Ibland är det nödvändigt att frågorna 

görs om då den intervjuade personen nödvändigtvis inte har tolkat frågan på samma sätt som 

avsikten var då frågan ställdes. Frågorna kan därför inte vara helt fastställda förrän efter att 

intervjuerna är färdiga (Larsson, 2011). Det kan vara en nackdel att genomföra alla intervjuer 

på en och samma gång. Ett bättre sätt kan vara att göra några intervjuer, analysera och 

granska dessa, och sedan utifrån analysen och granskningen ta reda på om frågorna fungerade 

och om de kan behöva omformuleras (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012; Ahrne & 

Svensson, 2015). Utifrån fortlöpande analyser blir det då möjligt att ta reda på när den 

önskade resultatmättnaden uppnåtts. Med resultatmättnad avses när det inte längre går att få ut 

mer kunskap genom att genomföra fler intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne & 

Svensson föreslår dock att det ofta krävs att minst sex personer intervjuas, för att få ut 

tillräcklig information och uppnå resultatmättnad.  

Larsson (2011) skriver att under intervjuer är det mest gynnsamt att inte ställa ledande frågor. 

Ställs ledande frågor går det inte att få fram spontana svar. Detta beror dock på vilken 

målgrupp som intervjuas. Vid intervju med personer med bra kunskaper inom ett område, till 

exempel lärarna i denna studie, spelar de ledande frågorna mindre roll. Beträffande eleverna 

kan det vara på ett annorlunda vis. För att få ut bra information från en elevintervju kan ibland 

ledande frågor vara att föredra. Under intervjun kan det därför vara nödvändigt att 

omformulera frågorna så att barnen ska förstå dem (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2012).  

Beroende på vad som förväntas av intervjun kan den genomföras i olika konstellationer, 

antingen enskilt eller i grupp. En gruppintervju är att föredra om målet är att skapa 

diskussioner eller för att ge barnen en möjlighet att öppna upp för lärande av varandra. En 

enskild intervju är istället lämpligare för att få ut särskilda insikter från en enskild elev 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012), vilket var avsikten i denna studie. 

För att ge barn en återblick av någonting de sagt eller gjort under exempelvis en lektion eller 

en tidigare intervju är ett stimulated recall-samtal användbart. I en stimulated recall-situation 

ges eleven en möjlighet att återuppleva en tidigare situation. Exempelvis kan eleven få ta del 

av en ljudupptagning eller filmsekvens. Stimulated recall beskrivs i Haglund (2003) med 

referens till Alexandersson (1994) som menar att det ger personerna som medverkat en 

möjlighet att reflektera över hur de i ett tidigare skede tänkt. Personerna får sedan möjlighet 

att reflektera över vad de sett eller hört. Stimulated recall är därför lämpligt om avsikten, som 

i detta fall, är att ta reda på hur en förståelse relaterar till en viss undervisning. Haglund citerar 

Benjamin Bloom (Bloom, 1951 s. 161) där han berättar om hur idén med stimulated recall 

ursprungligen var tänkt: 
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”a subject may be enabled to relive an original situation with vividness and accuracy if he is presented 

with a large number of the cues or stimuli which occured during the original situation” (Bloom, 1951 

s.161 i Haglund, 2003). 

4.4. Observation av designad undervisning 
I undersökningens Fas II studerades en designad undervisning. Genom detta var avsikten att 

komma åt samband mellan den undervisning eleverna tog del av och en eventuell 

förståelseförändring hos eleverna. Observationer är användbart vid undersökning av lektioner 

för att studera särskilda beteenden eller uttryck från lärare eller elever. Observationer är även 

användbart i kombination med andra metoder då det ofta krävs en uppföljning av det 

studerade objektet (Johansson & Svedner, 2010; Davidsson & Patel, 2011). Observationer kan 

göras kvalitativt, vilket innebär att forskaren inte observerar bestämda beteenden utan istället 

noterar de beteenden som visas under observationen (Ahrne & Svensson, 2015). Vanligt är att 

en observation genomförs direkt i ett klassrum (Johansson & Svedner, 2010).  Så var inte 

fallet i denna studie då jag istället observerade de ljud- och bildinspelade lektioner jag själv 

genomfört. För att studerandet av lektioner ska vara givande är det bra om forskaren kommer 

väl förberedd till lektionen. Forskaren kan ha med sig ett protokoll för att under observationen 

kunna notera viktiga ageranden eller aspekter från det som avses studeras (Johansson & 

Svedner, 2010). Då jag observerade mina egna lektioner behövdes inget sådant protokoll.. 

Genom att redan i förväg bestämma vad som ska observeras skapas förutsättningar för en bra 

observation. Henriksson & Månsson (1996) skriver dock att det finns de som menar att det är 

svårt att förklara hur observationer ska genomföras då det inte finns någon formell regel. De 

menar att det är upp till forskaren att avgöra hur förberedelserna ska gå till eller hur 

observationen ska genomföras. För att studera de lektioner jag genomförde observerades först 

de insikter jag erbjudit eleverna och sedan vilka av insikterna eleverna visat särskild 

förståelseförändring för.  

För att få fram en bra design till undervisningen utgick jag från resultatet av den tidigare 

datainsamlingen i Fas I av studien. Detta förfarande ligger i linje med en undervisning som 

bygger på en fenomenografisk variationsteoretisk grund. I fenomenografi används kritiska 

aspekter för att belysa vad som är nödvändigt för eleverna att förstå för att förstå det avsedda 

lärandeobjektet (Vikström, 2015; Wernberg, 2005; Wernberg, 2009). I studiens resultatavsnitt 

kommer dessa aspekter (eller insikter) att presenteras närmare. För att läsaren ska få möjlighet 

att redan i metodkapitlet förstå hur Fas II genomfördes kommer jag nu att nämna vilka de 

kritiska aspekterna var.  De insikter jag kom att anse vara viktiga för eleverna att förstå var: 

hur en cell fungerar, olika näringsämnens funktion, samt cellens upptag och behov av 

näringsämnen. Genom att variera dessa tre aspekter skapas i Fas II en undervisning utformad 

utifrån en variationsteoretisk grundsyn för att öka elevernas förståelse för kroppens behov av 

näringsämnen. 

4.5. Urval 
Beroende på studiens frågeställningar, typ av undersökningsmetod och i vilka sammanhang 

som resultatet ska vara användbart i, har det betydelse hur och vilka personer som väljs ut 

som studieobjekt. Om undersökningen är kvalitativ kan ett riktat urval ibland vara att föredra. 

Om avsikten är att ta reda på vad som lärare anser är viktigt att ingå en undervisning om 
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kroppens behov av näringsämnen, är det en fördel med ett riktat urval för att välja ut lärare 

som förstår ämnesområdet (Larsson, 2011). Till denna studie har därför ett riktat urval av 

lärare gjorts. 

Urvalet av elever har också skett genom ett riktat urval. I Fas I eftersöktes elever som jag 

bedömde skulle ha verbal förmåga att svara på frågorna. I Fas II eftersöktes elever som 

indikerat en förståelseförändring. Urvalen till studien beskrivs nedan och är indelade utifrån 

studiens två faser. 

4.5.1. Urval för Fas I 

Eftersom att målet med lärarintervjuerna var att få tag på vad som var viktigt att undervisa 

om, vid en undervisning om kroppens behov av näringsämnen, var det nödvändigt att de var 

kunniga. Ett kriterium var därför att de undervisade eller hade undervisat i naturvetenskap i 

årskurs fyra, fem eller sex. Det var även ett kriterium att lärarna var behöriga att undervisa i 

naturvetenskap. Urvalet var således ett riktat urval (Larsson, 2011). Vilken skola lärarna 

undervisade vid hade ingen betydelse. De lärare som medverkat i studien presenteras nedan. 

Namnen är fingerade för att behålla lärarnas anonymitet.  

Lärare 1 – Fredrik 

Fredrik är behörig att undervisa i naturkunskap från årskurs 1-7. Vid intervjutillfället 

undervisade Fredrik årskurs 3 och 4 i naturvetenskap. Fredrik har arbetat som lärare i 15 år. 

Lärare 2 – Anita 

Anita är behörig att undervisa i naturvetenskap för årskurs 4-6. Vid intervjutillfället 

undervisade hon en årskurs 4 i naturvetenskap. Anita har arbetat som lärare i 20 år. 

Lärare 3 – Emma 

Emma är behörig att undervisa i naturvetenskap och undervisade för tillfället en årskurs 6 i 

naturvetenskap. Emma har arbetat som lärare i åtta år 

Lärare 4 – Berit 

Berit är utbildad till lärare för årskurs 4-9 i naturvetenskap och teknik och undervisade i dessa 

ämnen. Berit har arbetat som lärare i 15 år. 

Lärare 5 – Pontus 

Pontus är behörig att undervisa årskurs 1-7 i naturvetenskap och teknik. Vid tillfället 

undervisade Pontus i naturvetenskap och teknik. Pontus har arbetat som lärare i 8 år. 

Sex elever deltog i de första intervjuerna där avsikten var att ta reda på vilken förståelse 

elever hade om näringsämnen. Eleverna som intervjuades var i åldrarna 12-14 år, men gick 

alla i samma klass. I klassen gick ytterligare 11 elever och totalt i klassen fanns 11 pojkar och 

6 flickor. Klassen var en årskurs 6, men fyra av eleverna var ett år äldre än de övriga eleverna 

i klassen. Ett urvalskriterium var att eleverna skulle gå i en årskurs 6, i och med att det 

därigenom kunde visa vad och hur eleverna lärt sig om näringsämnen under mellanstadiet. De 

eleverna som valdes ut hade under ett tidigare möte visat stort engagemang för 

naturvetenskap. Detta var nödvändigt för att ta reda på vad de elever som redan har ett 

intresse för naturvetenskap, tycktes ha svårt för inom området näringsämnen. Eleverna 
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benämns i rapporten med fingerade namn. Dessa är Harry, Nina, Sofia, Anton, Tanja och 

Malin. 

4.5.2. Urval för Fas II 

Den klass där undervisningen genomfördes var en årskurs 4. I klassen gick 20 elever och av 

dessa var 11 flickor och 9 pojkar. Klassen valdes ut genom mailkontakt med rektorn på skolan 

som i sin tur informerade naturvetenskapslärare på skolan. En av lärarna anmälde sitt intresse 

och denne undervisade en årskurs 4. I den undersökning Turner (1997) gjort visade det sig att 

de elever som deltog i undersökningen blev undervisade om näringsämnen först i femman och 

sexan och en del av de lärare som intervjuades till denna undersökning sa att de undervisade 

om näringsämnen i årskurs 5. Klassen, där undervisningen genomfördes, hade inte behandlat 

näringsämnen ännu och det var därför passande att genomföra undervisningen i den klassen. 

Klassen arbetade dessutom för tillfället med människokroppen och hade behandlat att kroppen 

är uppbyggd av celler. Att klassen hade hunnit bli bekanta med området var en fördel.  

Då lektionerna spelades in och dokumenterades med hjälp av ljud och bild, gick det efter att 

ha granskat dessa inspelningar upprepade gånger, se att en del elever uttryckt en 

förståelseförändring. Sex elever indikerade särskilt detta och dessa sex elever ombads delta i 

en intervju. Att välja ut elever som visat förståelse utifrån lektionen var nödvändigt för att 

kunna finna samband mellan erbjuden undervisning och förändrad förståelse. Elevernas namn 

var liksom de övriga deltagarnas namn i studien fingerade. De namn eleverna fick var Klara, 

Simon, Johanna, Frida, Amanda och Jesper. 

4.6. Genomförande av Fas I 
Som inledning av undersökningen valdes läromedel ut för att granskas. Granskningen av 

läromedlen beskrivs i bakgrunden i denna rapport. De läromedel som granskades och 

analyserades skulle vara böcker gjorda efter 2011 när Lgr11 (Skolverket, 2011) utgavs. 

Anledningen var att enbart använda aktuella läromedel som var utformade utifrån den nu 

rådande läroplanen. Widén (2011) skriver att ett bra ställe för att hitta texter att analysera är 

bibliotek. På det bibliotek där läromedlen lånats från fanns inte fler än de studien granskade, 

och därför kunde inte fler läromedel granskas. Vid granskning av läromedel lästes de igenom 

för att ta reda på vad författarna till läromedlen betraktade som nödvändigt att ha med i en 

naturvetenskapsundervisning om kroppens behov av näringsämnen, i årskurs 4-6. Vid 

granskningen noterades även på vilket sätt läromedlen presenterar dessa. De aspekter jag 

ansåg som nödvändiga till designen av en undervisning om kroppens behov av näringsämnen 

skrevs ned separat. 

Efter läromedlen granskats intervjuades naturvetenskapslärare för årskurs 4-6 för att ta reda 

på vad de ansåg ska ingå i en undervisning där elever får möjlighet till förståelse för 

näringsämnen. Lärarna intervjuades löpande när tillfälle för intervju fanns. Alla lärarna 

kontaktades muntligt för att därefter avtala en tid för intervju. En av lärarna kunde inte delta 

muntligt på grund av nationella prov, utan fick istället frågorna mailade till sig, för att sedan 

maila tillbaka sina svar. Till att börja med intervjuades tre lärare. Innan intervjuerna 

påbörjades blev lärarna informerade om vad intervjuerna handlade om, samt tillfrågade om de 

godkände att samtalet spelades in med ljud. Detta i enlighet med Vetenskapsrådet 
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(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Under intervjuerna ställdes frågor till lärarna och 

de fick utifrån dessa berätta sina erfarenheter kring dem. Vid funderingar utifrån lärarnas svar 

ställdes följdfrågor. Om lärarna tycktes ha tolkat frågorna fel, genom att till exempel ge ett 

svar som inte svarade på frågan, omformulerades frågorna De frågor som ställdes till de tre 

första lärarna behandlade till största del specifikt vitaminer och mineraler (se bilaga 8.1.) 

Detta då undersökningen till en början var tänkt att undersöka elevers förståelse för dessa. 

Redan i ett tidigt skede ändrades istället fokus till näringsämnen generellt (läs mer om detta 

under metoddiskussionen). Då intervjuerna genomfördes på olika skolor intervjuades lärarna i 

olika miljöer. Under intervjuerna antecknades uttryck, grimaser, följdfrågor, samt andra 

viktiga faktorer. Efter lärarintervjuerna transkriberades intervjuerna för att sedan analyseras. 

Utifrån analysen ansågs inte tillräcklig kunskap ha utvunnits, därför var ytterligare två 

lärarintervjuer nödvändiga. Inför de fortsatta två lärarintervjuerna omkonstruerades frågorna. 

Frågorna ändrades dels för att utvinna mer kunskap då det ansågs finnas en möjlighet för det, 

och dels då studien ändrade inriktning.. Bortsett från att frågorna ändrades var de nya 

lärarintervjuerna utformade på samma sätt som de gamla. Efter intervjuerna transkriberades 

och analyserades dem. Därefter framkom att fler intervjuer, trots frågornas omkonstruktion, 

sannolikt inte skulle ha gett mer kunskap. Därför genomfördes inga ytterligare intervjuer. 

Slutligen, under studiens Fas I, intervjuades elever från årskurs 6. Eleverna i klassen blev i 

förväg informerade av sina lärare att de skulle delta i en intervju. Innan intervjuerna började 

presenterade jag muntligt för klassen vad intervjun skulle handla om, samt att det enbart var 

intervjuer och därmed inte ett kunskapstest. Eleverna blev även informerade om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun, samt att deltagandet var frivilligt. Frågorna eleverna 

ställdes var anpassade utifrån vad som var nödvändigt att ta reda på till studien (se bilaga 

8.2.). Frågorna hade dock, på samma sätt som lärarintervjuerna, till största del fokus på 

specifikt vitaminer och mineraler. Då de svar eleverna angav, trots det, vid analysen visade 

vilken förståelse eleverna hade för näringsämnen, ansågs intervjuerna vara användbara i 

undersökningen (läs mer i metoddiskussionen). Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum i 

anslutning till ett personalrum där lärare satt. Vid intervjutillfället fick eleverna komma in en 

och en. När eleven kom in i konferensrummet blev de informerade om på vilket sätt frågorna 

var upplagda, samt att intervjun skulle spelas in genom en ljudinspelnings-applikation på 

telefonen. Eleverna fick då själva välja om de ville godkänna att samtalet spelades in. Under 

intervjuns gång antecknades pauser, ansiktsuttryck och andra viktiga faktorer som kunde vara 

nödvändiga för forskningens resultat. Även följdfrågor som inte gick att ställa på en gång 

antecknades för att senare under intervjun kunna använda dessa. Två av eleverna var utvalda 

av sina lärare att börja svara på frågorna på grund av att läraren ansåg att de eleverna inte 

behövde vara med på den genomgång i matematik hon tänkt ha med klassen samtidigt. De 

övriga medverkande eleverna blev inte intervjuade i någon bestämd ordning. Intervjuerna 

varade mellan fyra och sex minuter och totalt intervjuades sex elever. Om en elev fastnade vid 

någon fråga ställdes ledande frågor för att få eleverna på rätt bana, samt för att få ut den 

kunskap eleven hade om ämnet i fråga. 
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4.7. Databearbetning och analysmetod av Fas I 
Alla intervjuer i undersökningen transkriberades till skriven text. Vid elevintervjuerna 

transkriberades även pauser eller andra uttryck för att på ett bättre sätt kunna analysera 

materialet efteråt. Pauserna och uttrycken var viktiga då de beskriver på vilket sätt personerna 

pratat (Arhne & Svensson, 2015). Även gester, grimaser, samt andra viktiga faktorer för 

intervjuns analys noterades. Noteringarna skrevs ned på sidan om med papper och penna. Där 

skrevs även eventuella följdfrågor upp som kunde vara bra att använda sig av senare under 

intervjun. Arhne & Svensson (2015) anser att det är bra att göra på det sättet, för att senare 

under intervjun minnas följdfrågorna lättare, då de kanske inte går att ställa på en gång. Ljudet 

spelades in på mobiltelefon med särskild inspelnings-app. Det kan vara till fördel att ha testat 

tekniken i förväg så att det inte uppstår problem vid intervjutillfället då det kan orsaka att de 

intervjuade personerna måste vänta. Det gäller även om tekniken slutar fungera så att delar av 

intervjun försvinner. Den form av databearbetning som nämns ovan visar även hur 

intervjuerna i undersökningens Fas II bearbetades. För att undvika upprepningar nämns det 

därför enbart här. 

Fas I analyserades kvalitativt, vilket innebar att en djupare förståelse eftersöktes. De data som 

samlades in analyserades först för att se om resultatmättnad hade nåtts. Om det behövdes, 

samlades mer data av samma sort in. Detta var användbart för att i slutändan få fram ett 

önskat resultat (Ahrne & Svensson, 2015). Vid lärarintervjuerna blev detta nödvändigt. 

Materialet analyserades genom att det transkriberade lärarintervjuerna och läromedlen 

studerades utifrån vad de erbjöd elever att förstå. Läromedelsanalysen kom dock att bli en del 

av bakgrunden och presenteras därför inte i resultatkapitlet. Därefter analyserades de 

nedskrivna elevintervjuerna för att se vilken förståelse eleverna hade. Utifrån dessa 

formulerades de insikter jag fann var nödvändiga att erbjuda elever att förstå, för att förstå 

kroppens behov av näringsämnen. De insikter som framtogs kom att bli resultatet av studiens 

Fas I och utgjorde därmed underlag för hur undervisningen i studiens Fas II designades. 

Larsson (2011) skriver om att reflektera över resultaten från analyserna med jämna 

mellanrum. Det är nödvändigt för att se över eventuella fel eller huruvida svaren är korrekt 

kategoriserade. Det kan alltså krävas flera reflektioner och analyser innan ett moget resultat är 

uppnått. Att jämföra intervjuerna med varandra är också ett bra sätt att bearbeta innehållet då 

det är genom att se skillnader som vi även kan se likheter (Larsson, 2011).  

4.8. Genomförande av Fas II 
Resultatet av studiens Fas I utgjorde underlag till studiens Fas II, att undersöka elevers olika 

sätt att förstå, efter att ha deltagit i en designad undervisning (se bilaga 8.3).  

Innan undervisningssekvensen i undersökningen påbörjades kontaktades rektorn på den 

utvalda skolan via mail. I mailet presenterades undersökningen tillsammans med en förfrågan 

om att få ta kontakt med någon av de lärare som undervisar i naturvetenskap i årskurs 4-6 på 

skolan. Rektorn kontaktade naturvetenskapslärarna på skolan för att ta reda på om de var 

intresserade av att ställa upp. Som nämnt tidigare anmälde en av lärarna sitt intresse för 

studien. Läraren kontaktades av mig för att avtala tid och dag för när det passade att jag 

besökte klassen. Besöket anordnade jag för att presentera mig själv och de lektioner jag skulle 

hålla. Mötet var även till för att bestämma dagar för lektionssekvensen som kom att bestå av 
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tre lektioner. Vid presentationen blev eleverna informerade om att lektionerna skulle spelas in 

med bild och ljud, samt att deltagandet var frivilligt. Vid presentationen fick eleverna även 

veta att de när som helst kunde välja att lämna klassrummet för att inte längre delta. Vid 

presentationstillfället mailade läraren till elevernas vårdnadshavare för att informera dem om 

vad eleverna skulle delta i, samt att detta skulle ljud- och bildinspelas. De dagar lektionerna 

skulle inträffa bestämdes också. 

Då det är svårt att veta om och hur tekniken som är tänkt att använda för undervisningen 

fungerar hölls en testlektion i en annan klass en vecka innan de egentliga lektionerna. 

Testlektionen var till för att se hur ljud och bild fungerade på den surfplatta som var tänkt att 

användas för ljud- och bildinspelning av lektionen. På testlektionen hölls en genomgång av 

näringsämnen som utformades på ett annat sätt än hur de egentliga lektionerna sedan kom att 

utformas. Testlektionen fungerade därför som pilotstudie och för att testa tekniken.  

Lektionerna i undervisningssekvensen genomfördes tre dagar i rad (se bilaga 8.3). Den första 

lektionen inleddes med en mindmap där ordet ”celler” skrevs i mitten. Mindmapen var till för 

att dels ge eleverna en repetition då de arbetat med celler tidigare, och dels ge mig en 

förståelse för vilka kunskaper eleverna har om dessa sedan tidigare. Utgångspunkten i första 

lektionen var en genomgång med Powerpoint. Under Powerpoint-genomgången ställdes 

frågor till eleverna. Målet med lektionen var att eleverna skulle utveckla kunskaper om celler 

– hur de ser ut, fungerar och varför de finns i kroppen. Under den andra lektionen fick 

eleverna i par eller i grupp skapa en egen cell med hjälp av färgat papper (se bilaga 8.4). 

Cellen var menad att de sedan kunde ha som hjälp för att förstå fortsättningen på lektionen där 

de olika näringsämnena (kolhydrater, protein och fett) togs upp och förklarades. Målet med 

lektionen var att erbjuda eleverna en förståelse för de näringsämnen kroppen behöver. På den 

sista lektionen fick eleverna utveckla sin förståelse för näringsämnen genom att koppla dessa 

till olika livsmedel och slutligen se två olika filmer (www1). Den ena filmen handlade om en 

tjej som enbart fick äta skräpmat i en vecka och den andra filmen handlade om en man som i 

fyra månader inte fick äta protein. Filmerna är lämpliga i bland annat biologi, kemi, hem- och 

konsumentkunskap, samt i idrott och hälsa. De lämpar sig för elever i årskurs 4-6. Filmerna 

var passande som avslut på undervisningssekvensen. På tredje lektionen knöts säcken ihop 

och eleverna gavs möjlighet att förstå cellernas behov och påverkan av de näringsämnen vi 

äter.  

Efter lektion ett och lektion tre fick eleverna i par diskutera lektionen utifrån tre frågor som 

handlade om hur de upplevt lektionen och vad de ansåg att de lärt sig. Eleverna fick sedan 

skriva ner en mening för varje fråga på ett papper som de sedan lämnade in. Reflektionerna 

var tänkta som ett sätt för eleverna att visa vilken förståelse de utvecklat utifrån från 

lektionerna. Vid analys visade det sig att reflektionerna inte var tillräckliga som bevis på 

elevernas förändrade förståelse. Därför beslutades att intervjua sex av eleverna från klassen. 

Intervjuerna genomfördes på morgonen ungefär en vecka senare. Innan intervjuerna hade 

eleverna blivit informerade av sin lärare om att några av dem skulle bli tillfrågade om att 

medverka vid dessa uppföljande intervjuer. Deltagandet var frivilligt vilket eleverna 

underrättades om. Innan varje intervju informerades den intervjuade eleven om vad intervjun 
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skulle gå ut på. Eleverna fick veta hur intervjun var strukturerad. Eleverna blev även 

informerade om att de inte blev bedömda utifrån sina svar, att det inte gjorde någonting om de 

svarade fel, samt att intervjuerna genomfördes för att jag skulle kunna se vilken förståelse 

eleverna erhållit från lektionerna. Förutom informationen fick eleverna bekräfta om de 

godkände att intervjun spelades in. Eleverna intervjuades en och en i ett grupprum i 

anslutning till klassrummet. Grupprummet var ett stort rum med tunna väggar, vilket orsakade 

att ljud hördes från klassrummet intill och från korridoren som också låg i anslutning till 

grupprummet.  

De första frågorna som ställdes till eleverna handlade om vad eleverna själva uttryckt under 

lektionerna. Till det användes en stimulated recall-inspirerad teknik där eleverna fick uppläst 

vad de själva uttryckt under lektionen. Frågorna var därmed gjorda individuellt för varje elev. 

De var till för att ge eleverna en möjlighet att utveckla förståelse för någonting de visat under 

lektionen. Som andra del i intervjuerna ställdes icke individuella frågor till eleverna, som var 

utformade utifrån de insikter som jag hade haft för avsikt att ge eleverna möjlighet att lära sig 

under lektionerna (se bilaga 8.5). Under intervjuerna fick eleverna även rita upp hur de lärt sig 

att en cell ser ut, samt i enkel form namnge, och till viss del beskriva, dess olika delar. Om 

någon elev inte ville svara på någon av frågorna behövde de inte göra det. Varje intervju tog 

7-10 minuter. 

4.9. Databearbetning och analysmetod Fas II 
 

           

    Figur 2. Analysmetod Fas II. 

Analysen i Fas II bestod av tre steg (se figur 2) där jag i första steget (1) analyserade det 

inspelade videomaterialet från undervisningssekvensen för att belysa vilka insikter jag enligt 

min egen bedömning gav eleverna möjlighet att lära sig. I nästa steg (2) analyserades filmerna 

än en gång där jag utgick från första steget för att finna vilka av insikterna eleverna uttryckt 

en förståelseutveckling för. Exempel på ett sådant uttryck är om en elev vid en första lektion 

frågar en fråga där eleven verkar osäker och vid ett senare tillfälle istället kan svara när en 

liknande fråga ställs. De elever jag ansåg hade indikerat på en möjlig förståelseutveckling 

valde jag ut till intervju. Som ovan nämnts hade sex elever uttryckt en sådan 

förståelseutveckling och intervjuerna var därmed till för att ge eleverna en chans att utveckla 

sina resonemang. En elev hade uttryckt förståelseutveckling, men på andra sätt än genom ord, 

och kunde därför inte få ett stimulated recall. Då intervjuerna spelades in var det lättare att 

återkoppla till dem vid analysen. Utifrån analysen kunde jag urskilja om eleverna utvecklat 
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kunskaper om detta under lektionssekvensen genom att undersöka de resonemang eleverna 

fört kring någonting de tidigare sagt eller gjort. Förståelseutveckling kunde indikeras både vid 

intervjuer och från lektion till lektion Den förståelseutveckling som kunde fastställas utgjorde 

sista steget (3). För att göra en koppling till det med variationsteorin analyserades materialet 

med särskilt fokus på hur eleverna kommit fram till svaren, och på om elevernas 

förståelseförändring berodde på den variation de erbjudits. Visade det sig att eleverna kunde 

förklara samma kunskaper men på olika sätt, betydde det också att de erfarit lektionen på 

olika sätt och kanske genom att använda sig av olika tidigare erfarenheter (Wernberg, 2005). 

Materialet som analyserades skulle vara lätt att hantera, därför delades det upp i mindre delar 

som analyserades stegvis (Biklen & Bogdan, 2007). 

4.10. Etiska överväganden 
De etiska överväganden som tagits hänsyn till i denna rapport är utifrån Vetenskapsrådet 

(Gustafsson et. al., 2011). Eleverna som deltog i intervjuerna utlovades anonymitet. Av den 

anledningen nämndes inte deras namn, varken nedskrivet eller under intervjuerna. Elevernas 

klass eller skola valdes att inte nämnas i denna studie för att behålla elevernas fullständiga 

anonymitet. Då det var nödvändigt för studien att på något sätt visa elevernas olikheter gavs 

eleverna fingerade namn. 

Båda elevgrupperna som deltog i undersökningen gick på en så kallad övningsskola, det vill 

säga, en av de skolor som Luleå kommun tillsammans med Luleå tekniska universitet utnämnt 

till övningsskola. Målet med övningsskolor var att: ”Stärka den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen, höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas 

professionsutveckling” (Barn- och utbildningsförvaltningen, 2016, s.7). Övningsskolor finns i 

hela landet i särskilt utvalda kommuner. På grund av att eleverna gick på en övningsskola 

fanns redan skriftligt tillstånd av vårdnadshavare att eleverna deltog i exempelvis intervjuer 

av studenter från Luleå Tekniska Universitet. För att undvika eventuella problem kontaktades 

och informerades vårdnadshavarna i alla fall. Det gjordes av elevernas lärare via mail. I 

mailen blev de informerade om intervjuerna och lektionsundervisningen, och hur dessa skulle 

gå till och spelas in. Vårdnadshavarna gavs i mailen möjlighet att neka barnets medverkan. 

Båda elevgruppernas lärare valde att själva kontakta elevernas vårdnadshavare då de ansåg att 

det var mest effektivt. 

Vid videoinspelningen av undervisningen syntes eleverna i bild. Deras namn hördes i 

inspelningen då eleverna blev tilltalade med sina riktiga namn under lektionerna. Detta var 

enbart för att kunna analysera elevernas förståelseutveckling individuellt och varken namn, 

skola eller bild på eleverna finns utskrivna i rapporten.  

De lärare som deltog vid intervjuer var anonyma genom att namn, och vilken skola de 

undervisade i, inte skrevs ut. De fick även välja själva om de ville svara på de personliga 

frågor som ställdes till dem efter intervjun. I studien presenteras lärarna med namn. Namnen 

är fingerade och till för att på ett mer överskådligt sätt se vem som sagt vad. 
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5. Resultat 
Syftet med studien var att belysa hur den naturvetenskapliga undervisningen om 

näringsämnen kan utvecklas för att elevers förståelse för kroppens behov av näringsämnen 

ska öka. För att besvara detta syfte formulerades två frågeställningar som studien skulle 

besvara: 1) Vilka insikter behöver elever utveckla för att förstå kroppens behov av 

näringsämnen? 2) Hur kan en designad undervisning leda till att elever får en förändrad 

förståelse om kroppens behov av näringsämnen? 

 

5.1. Nödvändiga insikter för att förstå kroppens behov av 

näringsämnen 
För att besvara den första forskningsfrågan genomfördes intervjuer med lärare och elever. 

Intervjuerna med lärare fokuserade främst på hur lärarna resonerade om undervisning om 

näringsämnen.  Elevintervjuerna fokuserade huvudsakligen på vad elever förstod eller inte 

förstod beträffande näringsämnen. För att ge ytterligare perspektiv på den naturvetenskapliga 

undervisningen om näringsämnen, gjordes även en tillbakablick på de läromedel som 

granskats (se bakgrunden). Ur dessa tre undersökningssätt avslutas Fas I med en slutsats om 

vad som i naturvetenskaplig undervisning kan vara särskilt viktig att förstå.  

5.1.1. Lärarnas resonemang angående undervisning om näringsämnen 

Lärarnas samtal om näringsämnen kunde tematiseras inom tre olika kategorier: 1) Det är för 

svårt, 2) Bra att ha grundläggande kunskaper om vikten av näringsämnen för hälsan, 3) Bra 

att förstå hur näringsämnen kan bli till byggstenar i kroppen. 

Det är för svårt  

De uttalanden som förs till detta tema handlar om att lärare menar att det inte är nödvändigt 

att undervisa om celler och näringsämnen i mellanstadiet. Lärarna påtalade att ämnet var svårt 

för eleverna och att det därför av tidsbrist inte fanns möjligt att behandla detta i 

undervisningen för årskurs 4-6. De menade bland annat att det fanns viktigare saker att göra 

på lektionen. Exempelvis uttryckte Pontus: 

Nä inte så mycket. Det gäller att begränsa det. Prata om sånt där på mellanstadiet, det blir för svårt. Blir 

det för komplicerat slutar de lyssna […] Ja för skulle jag ta en fyra och prata om protein och kolhydrater 

så skulle de bara säga: ’Va? Vad är protein? Vad är kolhydrater?’ Det är mycket nöta och repetera. 

Anita gav ett liknande svar:  

Inte på mellanstadiet. Nä, det blir för djupt. Men på högstadiet går man ju upp på högre nivå, men inte på 

mellanstadiet som jag jobbar på nu. Där räcker det att man håller det lite allmänt så de förstår vad man 

pratar om.  

 

Bra att ha grundläggande kunskaper om vikten av näringsämnen för hälsan 

Till detta tema hör uttalanden som handlar om att undervisning om näringsämnen är viktig ur 

en hälsoaspekt. Temat rymmer associationen att näringslära har att göra med hälsa och 
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allmänt välbefinnande. Vid undervisning om näringsämnen pratade Anita om hur kosten hör 

ihop med andra faktorer:  

Att förstå att det vi äter, alltså hur vi lever, att det vi stoppar i oss och hur vi tillbringar vår tid ute. Alltså, 

att utevistelsen är viktig.  

Berit gav en liknande åsikt och poängterade att:  

Jag tycker, vad som är viktigt, det är ju det här med helheten, att de förstår att det är viktigt att få i sig alla 

delar, att man måste ha en allsidig kost. 

Emma var av samma uppfattning:   

Alla näringsämnen har en viktig funktion för vår kropp. Maten vi äter behöver vara allsidig och 

näringsriktig. Detta för att kroppen ska var i balans och du ska må bra. 

 

Bra för att förstå hur näringsämnen kan bli till byggstenar i kroppen 

Detta tema rymmer meningen att det är viktigt att förstå näringsämnen som byggstenar för 

kroppen. Fredrik påtalade att han försöker visa för eleverna att kroppen behöver olika saker: 

”Vi talar om kroppen och vad den behöver”.  Emma säger att: ”Kroppen behöver 

näringsämnen för att fungera”. Även Anita och Berit är inne på att näringsämnen är 

byggstenar för kroppen. Anita säger:  

De ska förstå att kroppen ska vara i balans och för att kroppen ska vara i balans behövs det många små 

byggstenar. 

Berit påpekar att:  

Det här med proteiner, att det är byggstenar i kroppen, det ska de ju absolut veta på mellanstadiet. 

 

5.1.2. Elevernas förståelse av kroppens behov av näringsämnen 

Av de intervjuer som genomfördes bland elever i årskurs sex kunde följande 3 teman 

urskiljas: 1) Avsaknad av kunskap, 2) Benämnandekunskap, 3) Näringsämnens betydelse för 

hälsan. 

 

Avsaknad av kunskap 

Av sex intervjuade elever var det tre som huvudsakligen uttryckte att de inte visste vad 

näringsämnen var för något. Av naturliga skäl kunde de därför heller inte förklara varför de 

var bra för kroppen. De svar som framgick löd: ”Jag vet inte” eller ”Ingen aning”. 

Benämnandekunskap 

Till detta tema har förts intervjusvar där eleverna visat att de känner till namnen och med 

hjälp av benämningar kan ge exempel på sådant de menar är namn på näringsämnen.  Harry 
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svarade på frågan: ”Fett, protein, kolhydrater, vatten och mineraler […] jag har glömt att säga 

vitaminer”  

Sofia förde ett samtal där hon provade sig fram genom att använda olika ord: ”Oh Gud, ehm, 

så här kolhydrater eller något […] ehm… protein […]  ehm fett… men, nä!” 

 

Förståelse för näringsämnens betydelse för hälsan 

Några elever uttryckte att de förstod att näringsämnen var viktiga för vår hälsa. Sofia 

förklarade varför de var viktiga: ”För att vi ska kunna… må bra och röra på oss.” Harry gav 

ett mer utvecklat svar: 

Fett det är något vi måste ha för att om vi ska träna måste vi ha något att bränna och då bränner 

man fett. Ehm och protein, det är det viktigaste och jag vet inte exakt vad det är till för. 

Mineraler, de är för att bygga upp skelettet, till exempel järn och kalk och kolhydrater det är 

energi och ja, allt sånt där. Vitaminer är för att vi ska må bra och hjälpa immunförsvaret. 

 

5.1.3. Slutsats av Fas I 

Intervjuerna med lärarna och eleverna visade hur dessa ur olika perspektiv (lärarna ur ett 

undervisningsperspektiv och eleverna ur ett förståelseperspektiv) resonerar om kroppens 

behov av näringsämnen. Tydligt var att lärare ansåg att det var ett svårt område att undervisa 

om. Det var därför inget som prioriterades i deras undervisning. I den mån lärare uttryckte 

viktiga samband mellan näringsämnen och kroppen, skedde det huvudsakligen som samband 

mellan näringsämnen och hälsa eller som att näringsämnen var byggstenar för kroppen. Ingen 

av lärarna berörde sambanden med celler, att det är de enskilda cellerna i kroppen som 

behöver näringsämnen. 

Intervjuerna med eleverna i årskurs sex visade att de överlag hade svaga kunskaper om 

kroppens behov av näringsämnen. Hälften av de intervjuade eleverna kunde ingenting. En 

elev låg på en, enligt Blooms taxonomi (se Krathwohl, 2002; Bloom, 1951) ”benämnande-

nivå”. Hen kunde namnen på några näringsämnen men gav inte uttryck för någon djupare 

förståelse. Två av eleverna kom i närheten av det Bloom kallar förståelsenivå, det vill säga när 

de kan förklara ett samband mellan något. Det samband de kunde förklara var sambandet 

mellan näringsämnen och hälsa.  

Resultatet av lärarintervjuerna och elevintervjuerna har i denna studie relateras till det 

kunskapsinnehåll som läromedel behandlar. Jag kan därigenom konstatera att det finns en 

skillnad i att läromedlen behandlar celler och cellers ämnesomsättning, vilket varken de 

intervjuade lärarna eller eleverna gjorde. Även min egen förståelse för att kroppen består av 

celler som är i behov av näringsämnen, och att det är i kroppens celler som 

ämnesomsättningen sker, avviker från den gängse mening som lärare, och elever i årskurs sex 

uttryckte. Med utgångspunkt i detta, och med variationsteoretiska synsätt, fann jag det 

angeläget att erbjuda eleverna att förstå det som faktiskt var svårt att förstå. Därför blev min 

slutsats av undersökningens Fas I att det i den undervisning som jag skulle genomföra blev 
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viktigt att erbjuda eleverna särskilt följande tre insikter: 1) Cellers uppbyggnad och funktion, 

2) Näringsämnena och dess uppgift, 3) Cellers behov av näringsämnen. 

 

5.2. Relationen mellan undervisning och elevernas förändrade 

förståelse 
Utifrån de insikter som togs fram i Fas I konstruerades lektioner som var anpassade för att 

skapa variation av dessa aspekter, och för att ge eleverna möjlighet att förstå sambanden 

mellan dessa.  Undervisningssekvensen bestod av tre lektioner där varje lektion behandlade en 

insikt vardera, men mot bakgrund av att det handlade om näringsämnen och kroppens behov 

av dessa.  

Genom observation av de inspelade lektionerna identifierades sekvenser där jag kunde spåra 

att enskilda elever uttryckte en förståelseförändring. Utifrån dessa sekvenser valde jag ut sex 

elever till intervju. Dessa gavs då möjlighet att utveckla sina resonemang ytterligare. När 

dessa intervjuer analyserades, låg fokus på att finna relationen mellan elevernas förståelse och 

det sätt som kunskapsinnehållet hade behandlats i undervisningen. Nedan beskrivs sex sådana 

episoder vilka föranledde fördjupade intervjuer.  

 

Klara 

Vid undervisningssekvensens första lektion behandlades celler. Klara visade vid flera 

tillfällen att hon intresserade sig för näringsämnen och celler. Hon ställde frågor som 

exempelvis: ”Hur många celler har man som litet barn och hur många har man när man håller 

på att dö?”. Detta skedde efter genomgången om att celler förökar sig. Jag tolkar detta som att 

Klara höll på att utveckla en förståelse för att när en person växer blir det fler celler i kroppen. 

Klara kunde även svara på frågan om hur vi hade sett ut om vi bara bestod av benceller: 

”Kanske som ett skelett”, vilket jag tolkar som att Klara drog en slutsats och kunde förstå 

sambandet mellan skelett och benceller. Under den tredje lektionen, då vi repeterade tidigare 

lektioner, ombads Klara förklara muskelcellernas uppgift. Hon angav då svaret: ”Bygger upp 

musklerna så att de kan röra sig eller lyfta saker”. I efterintervjun med Klara ombads hon att 

rita en cell. Hon svarade då att: ”De kan ju se olika ut”. Detta visar att hon kan se skillnader 

mellan olika celltyper. Den förståelse som Klara uttryckte kan enlig Blooms taxonomi (se 

Krathwohl, 2002; Bloom, 1951) klassas som att kunna se samband och analysera samband. 

 

Hur kan då Klaras förståelse relateras till lektionerna? Under den första lektionen då celler 

stod i fokus, iscensattes en medveten variation som handlade om att olika celltyper bygger 

upp olika vävnader och i förlängningen olika organ. Av allt att döma verkar det som att detta 

sätt att skapa variation i undervisningen har gjort att Klara har utvecklat sin förståelse. 

 

Simon 

Vid observation av den inspelade undervisningen uttryckte Simon förståelseförändring. Vid 

den tredje lektionen fick eleverna till uppgift att avgöra vilket näringsämne några livsmedel 

innehöll mest av. Vid tillfället kunde Simon förklara att bananer kommer från en växt och 
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därför innehåller rikligt med kolhydrater. Detta relaterar till att vi tidigare i undervisningen 

hade behandlat att växter producerar kolhydrater. För att relatera till Blooms taxonomi (se 

Krathwohl, 2002; Bloom, 1951) visar detta att Simon utvecklat sin förståelse till en 

”tillämpande-nivå. Han tillämpade då den generella kunskapen om att växter producerar 

kolhydrater till den specifika växten banan.  

 

I en annan sekvens av den inspelade lektionsserien gick Simon fram till ett livsmedel och 

började spontant studera dess innehållsdeklaration. Simon visade därmed förståelse för 

näringsdeklarationen och kunde dra en parallell mellan näringsämne och livsmedel. Detta kan 

också förstås som ett exempel på en episod när han tillämpar den kunskap som han utvecklat. 

 

Jesper 

Under den första lektionen behandlades hur en cell ser ut. Under den andra lektionen fick 

eleverna till att börja med benämna cellens delar och därefter skapa en egen cellmodell med 

hjälp av papper (bilaga 8.4). Vid frågan om vad som är placerat i mitten av cellkärnan svarade 

Jesper: ”DNA”. Jesper kunde inte vid första lektionen beskriva att det i cellkärnans mitt finns 

DNA. När frågan ställdes under första lektionen kunde ingen av eleverna svara på det. Därför 

går det genom Jespers svar på andra lektionen se att förståelsen utvecklats. När frågan om 

vilka celler som behövde mycket protein ställdes, kunde Jesper svara ”Muskelceller”.  Detta 

visar att han kan göra en koppling mellan näringsämnen, celler och vad som bygger upp celler 

och han har därför förstått sambandet. Att se samband är en kunskapskvalitet som Bloom (se 

Krathwohl, 2002; Bloom, 1951) benämner som ”tillämpande-nivå”. 

 

Under intervjun med Jesper ombads han förklara vad som händer om han äter snabbmat. Han 

svarade då: 

 

J:   Om man äter för mycket kommer man till slut att bli mycket trött. 

H:  Minns du den där kurvan som visades? 

J:  Ja, jag tror det. 

H:  Minns du vad som hände först? 

J:  *tittar upp* Jo först så går det uppåt, sockernivån, så man blir så här pigg och sen *visar med 

handen* sjunker det och det kallas sockerdipp. Sockertopp och sockerdipp! 

 

Detta exempel visar att Jesper kunde återberätta insikter som han fått av att se på den film vi 

hade tittat på. 

 

Frida 

Vid observationen av inspelningen av lektionerna fanns en episod där Frida, gång på gång, 

andas ut i sina kupade händer. Hon försökte då känna fukten i sin utandningsluft. Detta 

skedde under den tredje lektionen. I början av den lektionen hade vi arbetat med cellens 

förbränning av näringsämnen. Denna insikt, att det vid förbränning av en restprodukt bildas 

vatten och koldioxid, hade jag medvetet satt i variation och exemplifierat mot vad som händer 

om vi andas ut mot en kall fönsterruta eller känner egen andedräkt. Av allt att döma hade 

variationen fungerat eftersom Frida nu praktiskt försökte tillämpa kunskapen (se Krathwohl, 

2002; Bloom, 1951). 
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Frida visade också intresse för estetiskt lärande då hon under den tredje lektionen frågade om 

hon kunde använda olika färger för cellernas ”fabriker” (organeller). Detta indikerar på att 

hon genom estetisk verksamhet höll på att utveckla förståelse för att organellerna har olika 

uppgifter och att de därför bör markeras i olika färger. 

 

Johanna 

Under den första lektionen visade jag en inzoomad linjal för att med hjälp av den visa hur små 

celler kunde vara. Jag behandlade då skillnader i vilka storlekar celler kunde ha och gav olika 

exempel på det. Efter detta ställde Johanna frågan: ”Kan man i ett mikroskop se celler?”. Jag 

ser detta som ett tecken på att Johanna har dragit slutsatsen att celler kan vara så små att de 

inte går att se med ögat, utan måste ses genom ett mikroskop. Detta relaterade till den 

variation av cellers storlek som jag medvetet iscensatt under lektionen.  

 

Johanna visade dessutom en stark förståelseförändring då hon på första lektionen angav 

”Vatten” som enda näringskälla för celler, medan hon på repetitionen vid den tredje lektionen 

istället svarade att celler behövde både ”Mat och vatten”. Vid tredje lektionen kunde Johanna 

dessutom berätta att: ”Det är väl typ såhär att celler bygger upp organ”, vilket hon inte kunde 

svara på vid första lektionen. Genom de svaren har Johanna visat att hon inte bara kan 

tillämpa kunskap, utan dessutom föra ett analytiskt resonemang (se Krathwohl, 2002; Bloom, 

1951). 

 

Amanda 

Under den tredje lektionen tittade vi tillsammans på en film om kolhydrater i snabbmat. 

Amanda uttryckte i ett återkopplande eftersamtal att: ”Om man äter snabba kolhydrater 

jättemycket blir man väldigt trött”. Detta visar att Amanda förstått filmens budskap och att 

hon kan tillämpa (se Krathwohl, 2002; Bloom, 1951) kunskaper om kolhydrater för att 

relatera till sig själv och sin egen hälsa.  

 

Amanda visade en tydlig förståelseförändring mellan den första och tredje lektionen. Vid 

första lektionen fick Amanda se en bild på hur celler delade sig. Hon ställde då frågan: 

”Gångrar sig cellerna? Det blir dubbelt så mycket”. Vid andra lektionen hade Amanda 

utvecklat en bättre begreppsförståelse och ett korrektare språkbruk, då hon uttryckte att: ”De 

delar på sig”. Genom detta har Amanda utvecklat förståelse för att, om celler ska bli fler 

måste de dela på sig, och har därmed även uttryckt förståelse för hur någonting i kroppen 

växer.  

  

5.2.1. Slutsats av Fas II 

Avsikten var att skapa en undervisning som lade särskilt fokus på att göra det möjligt för 

eleverna att förstå det som var svårt att förstå. Utifrån intervjuerna med lärarna och eleverna i 

Fas I uppmärksammades att förståelse för att se samband mellan celler och näringsämnen 

saknades. Efter att ha genomfört tre lektioner, där medveten vikt lades på att skapa variation 

av de insikter som ansågs svåra, kan förståelseförändring konstateras. Insikterna var 1) Cellers 
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funktion och uppbyggnad, 2) Näringsämnena och dess uppgift, 3) Cellers behov av 

näringsämnen. 

Jag kan utifrån resultatet se att syftet uppfyllts. Det synliggörs genom att jag utifrån alla 

intervjuer med eleverna i Fas II, kunde finna olika exempel på förståelseförändring som 

relaterar till, och har samband med, den undervisning jag genomfört. Elevernas olika 

förståelseförändringar kan kopplas med de variationer eleverna erbjudits i undervisningen. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningen i förhållande till syfte och forskningsfrågor. Syftet 

med studien var att belysa hur den naturvetenskapliga undervisningen kan utvecklas för att 

elevers förståelse för kroppens behov av näringsämnen ska öka. Avsnittet inleds med en 

diskussion kring de metoder som använts. Som avslutning av metoddiskussionen förklaras 

och diskuteras begreppen reliabilitet och validitet. Fortsatt följer diskussion utifrån resultat i 

förhållande till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkt studien haft. Som 

avslutning diskuteras hur forskningen förslagsvis går att vidareutveckla. 

Vid arbete med undersökningen har jag tydliggjort för mig själv vikten av att vara följdsam 

mot forskningsfrågor och syfte. Detta på grund av de svårigheter som uppstått vid 

avvikningar. Det är därför jag nu med glädje och tacksamhet kan avsluta studien med att 

diskutera de svårigheter och tankar som uppstått under studiens genomförande. 

6.1. Metoddiskussion 
Då denna studie delades in i två faser med flera metoder och moment, uppstod en del 

komplikationer. På grund av alla olika delmoment (tre olika intervjuer, en lektionsserie som 

observerades och analyserades), upplevdes det ibland svårt att få alla pusselbitar att passa 

ihop. Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2012) skriver att både fördelar och nackdelar 

finns med att blanda metoder. Bland annat kan metoderna komplettera varandra, både i 

svagheter, men även i styrkor.  

Datainsamlingen för studien har tagit tid, men det har varit nödvändigt, då färre metoder inte 

hade givit all nödvändig data som behövts till studien. I efterhand har metoderna, (trots 

känslan av att studien varit komplicerad), ändå fungerat bra och lett till ett tydligt och 

intressant resultat.  

Intervju som metod har fungera bra gentemot studiens syfte och forskningsfrågor. Fördelen 

med att använda intervju som en av metoderna i denna undersökning var bland annat vid 

intervjuerna med lärarna. Genom intervjuerna kunde lärarna föra resonemang om vad de valt 

att undervisa om för att ge eleverna möjlighet att förstå näringsämnenas uppgifter. En 

observation av lärarnas egen undervisning hade kunnat ge mer kunskap om vad lärarna väljer 

att undervisa om, men då tiden var begränsad och möjligheten att lyckas passa in rätt tillfälle 

för lektionsobservation var ytterst liten, var en intervju till denna studie lämpligare. Intervju 

som metod har även fungerat bra för att få fatt i elevers förståelse och förståelseförändringar. 

Att det varit möjligt att ställa följdfrågor till eleverna, eller be dem utveckla svar som de 

kanske inte hade utvecklat vid ett skriftligt test, har varit en stor fördel. Håkansson (2013) 

skriver att nackdelen med att använda intervjuer för att ta reda på elevers förståelse, istället 

för till exempel enkätundersökning eller skriftligt test, är att det är tidskrävande. Både inför 

planering och genomförande, men även inför analys. Det är någonting som upplevts i denna 

studie då intervjuerna, både vid förarbete, men även vid efterarbete, tagit tid. I slutändan gav 

det dock ett djupare resultat än om exempelvis enkäter hade använts. Genom att genomföra 

några intervjuer, sedan analysera dessa och utifrån analysen ta fram frågor som hade kunnat 

göra nästa intervju bättre, hade elevintervjuerna kunnat ge en tydligare bild av elevernas 

förståelse. Vid lärarintervjuerna användes detta sätt, vilket gjorde att de senare intervjuerna 
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gav bättre och mer relevanta svar än de första intervjuerna som genomfördes. Om 

elevintervjuerna i Fas I hade genomförts i fler klasser hade andra svar eller förståelse kunnat 

framkomma då olika klasser fått olika sorters undervisning. 

En förvirring som kan uppstå vid läsandet av undersökningen, är de frågor som ställdes till 

lärarna och eleverna vid intervjuerna under Fas I (se bilaga 8.1 och 8.2). Frågorna behandlade 

till största grad specifikt vitaminer och mineraler. Tanken var till en början att undersöka 

elevers förståelse för specifikt vitaminer och mineraler. Efter analysen av elevintervjuerna, 

och de tre första lärarintervjuerna, framkom att en inriktning på specifikt vitaminer och 

mineraler var för svårt, både för eleverna att förstå, men även för lärarna att undervisa om. 

Det gick inte att få ut tillräcklig kunskap för att kunna slutföra studien med en inriktning på 

specifikt dessa. Därför ändrades studiens undersökningsområde till näringsämnen generellt, 

men med inriktning på de energirika näringsämnena: kolhydrater, fett och protein. Varför just 

dessa tre valdes var på grund av att eleverna vid intervjuerna tycktes ha en liten förståelse för 

dem. De intervjuer som gjordes innan det att studiens undersökningsområde ändrades, kunde, 

trots att de hade ändrats, att använda. Detta på grund av att frågorna eleverna och lärarna 

ställdes även behandlade de energirika näringsämnena. Kunskap om elevernas förståelse för 

dessa, och lärarnas undervisning om dessa i naturvetenskapsundervisningen, gick därför att få 

fram. För att utvinna mer kunskaper om hur lärarna undervisade om näringsämnen gjordes 

frågorna om. Som nämnt tidigare gick inte mer kunskap trots ändringarna att få fram och fler 

intervjuer var därför inte nödvändigt. 

Till intervjuerna användes ljudinspelning för att kunna dokumentera hela intervjun och på så 

sätt lättare kunna analysera dessa i efterhand. Att spela in ljudet gjorde att jag fick en exakt 

kopia av de ljud som framkom under intervjuerna. Ett bättre sätt för att dokumentera 

intervjuerna hade varit att spela in intervjuerna även med bild. Videoinspelningen hade kunnat 

ge bättre resultat då särskilda gester eller andra rörelser som användes inte kommer med på en 

ljudinspelning. Trots att dessa noterades var det svårt att få med alla. Att spela in intervjuerna 

med hjälp av både bild och ljud hade dock även kunnat ge sämre resultat, då videoinspelning 

kan orsaka att eleverna inte känner sig bekväma (Shipman, 1997). 

Den andra metoden som användes i undersökningen var att observera de lektioner jag själv 

genomförde i Fas II. Fördelen med att observera lektionerna på detta sätt var i mitt fall att jag 

kunde se vilka förståelseförändringar som skedde utifrån vad de fick möjlighet att lära sig 

under lektionerna. Detta både genom att uppmärksamma de förståelseförändringar som 

framkom under lektionerna, men även de som framkom vid intervjuerna som satts i relation 

till lektionerna. Nackdelen med observationer är i vanliga fall att de är tidskrävande (Hartman, 

2004), men i mitt fall hade resultatet inte blivit lika bra ifall observationerna inte genomförts. 

Elever eller lärare som observeras vet om att de observeras, vilket påverkar de ageranden eller 

uttryck som de gör. Detsamma gäller om lektionen spelas in (Shipman, 1997), som de 

lektioner jag genomförde. Därför går det inte att räkna med att de ageranden som sker i 

klassrummet vid observationstillfället skulle se likadana ut ifall läraren hade varit ensam med 

eleverna. Den form av observation som skett kan närmast beskrivas som deltagande 

observation (Backman et. al., 2012), vilket innebär att den som observerar är med själv i det 

som observeras. I mitt fall observerades alltså undervisningen i efterhand.  
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Genom att spela in de designade lektionerna med både bild och ljud, bidrog det till att 

informationen blev mer detaljerad än om denna bara spelats in med ljud, eller inte spelats in 

överhuvudtaget. Genom videoinspelningen kunde jag i efterhand se vilka elever som svarat, 

frågat, eller på annat sätt uttryckt någonting som kunde tyda på förståelseförändring. I och 

med att klassen som undervisningen genomfördes i var stor, var därför videoinspelningarna av 

fördel. Innan undervisningen genomfördes gjorde jag en provfilmining i en annan klass för att 

se hur tekniken fungerade. Att ha provat tekniken tidigare gjorde att det blev lättare att 

förhindra de konsekvenser som kunde förändra resultatet, till exempel ifall tekniken skulle 

krångla under genomförandet (Ahrne & Svensson, 2015). Den utrustning jag använde mig av 

överhettade och avbröt videoinspelningen under testlektionen efter cirka 40 minuter. Även när 

tekniken testades ytterligare en gång efteråt hände samma sak. En sådan händelse under 

forskningens egentliga genomförande hade därmed kunnat orsaka att de delar som inte 

spelades in heller inte skulle gå att observera i efterhand, och resultatet skulle kunna bli 

annorlunda. Av den anledningen var jag förberedd på det under de lektioner som uppstod. För 

att förhindra att detta skulle påverka eller störa lektionerna gick jag vid tillfälle och startade 

om videoinspelningen så att allt material skulle spelas in. Den enda nackdelen med 

videoinspelning, istället för enbart ljudinspelning eller ingen inspelning alls, var som nämnt 

tidigare utifrån Shipman (1997) att de medverkande kan känna sig obekväma. Även jag som 

genomförde lektionerna kan ha påverkats av videoinspelningen. 

6.2. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och Validitet handlar om studiens tillförlitlighet och giltighet. Mer precist handlar 

reliabilitet om huruvida studien är beskriven på ett så pass tydligt sätt att någon annan 

forskare skulle kunna göra om studien (Stukát, 2011). Det handlar även om att se över och 

diskutera kring om forskningen blivit annorlunda ifall den gjorts vid en annan tidpunkt eller 

om data samlats in på annat sätt (Brinkmann & Kvale, 2014). Om forskningen hade utförts 

vid någon annan tidpunkt, låt säga i början av läsåret, hade troligtvis resultatet i denna studie 

inte blivit annorlunda. Runtomkring oss finns dock olika faktorer som påverkar det humör vi 

är på. Den förståelse eleverna visade hade kunnat se annorlunda ut ifall intervjuerna 

genomförts en annan dag (Renck & Starrin, 1996). I det stora hela hade resultatet troligtvis 

inte blivit annorlunda ändå, då det var fler än en elevs förståelse eller förståelseförändringar 

som undersöktes. 

Validiteten i studien, det vill säga i vilken mån studien är giltig, är svår att uttala sig om. 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda ifall någon annan utfört studien, bland annat då 

lektionerna vid en ny studie hade kunnat presenteras på ett annat sätt än vad de gjorde i denna 

studie. De uppfattningar och den förståelse eleverna fått utifrån lektionen hade därför 

troligtvis inte varit densamma. Även elever som deltog vid den nya studien hade kunnat 

prestera annorlunda i jämförelse med eleverna i denna studie, och därför visat annan 

förståelse (eleverna i årskurs sex) eller förståelseförändringar (eleverna i årskurs fyra).  

Svensson (1996) skriver att validitet och reliabilitet vid en kvalitativ studie bör studeras 

tillsammans då den ena går ihop med den andra.I denna studie visar det sig då studien är så 

pass bra beskriven att någon annan skulle kunna göra om den. Då hade dock troligtvis 
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resultatet sett ut på annat sätt. Det hade varit ytterst intressant att se ifall resultatet hade blivit 

liknande ifall studien hade gjorts om i en annan elevgrupp och med andra lärare. 

6.3. Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visade hur en designad undervisning, utifrån en medveten variation av 

viktiga insikter, kan utveckla elevers förståelse för kroppens behov av näringsämnen. 

Undervisningen planerades utifrån ansatsen att lägga särskilt fokus på de insikter eleverna 

tycktes ha svårt för att förstå. 

Vid framtagandet av de kritiska insikterna (utifrån studiens Fas I), visade det sig att det inte 

endast var eleverna som hade bristfällig förståelse för näringsämnen. Lärarna som 

medverkade tycktes också ha bristande förståelse för detta. Vid lärarintervjuerna nämndes 

eller associerades inte till celler en enda gång trots att lärarna flertalet gånger gavs frågor där 

de hade kunnat uttrycka cellers samband med näringsämnen. Inte heller när lärarna blev 

tillfrågade om de undervisar om celler relaterade de celler till näringsämnen. Att kunna se 

samband mellan olika nivåer, olika organsystem och cellers funktion, är av största vikt för att 

förstå hur kroppen fungerar. Detta framkom i de studier Fleischer et. al., 2011, Havu-

Nuutinen & Keinonen, 2010 och Granklint Enochson & Redfors, 2011 genomförde. Dessa 

studier visade att elever inte förstod hur olika organ hörde ihop med varandra. Eleverna kunde 

inte se samband mellan kroppens funktioner och kroppens organ. På samma sätt kunde varken 

de intervjuade lärarna eller de intervjuade eleverna uttrycka samband mellan näringsämnen 

och celler. Vad lärarna menade är viktigt att undervisa om är hur näringsämnen förhåller sig 

till mat och hur rätt kost är viktig för hälsan och kroppens välmående. I kemi för årskurs 4-6 i 

Lgr11 (Skolverket, 2011) står skrivet att elever ska förstå ”Näringsämnens betydelse för 

hälsan” (s. 146). Detta står även mer förklarat i kommentarmaterialet för kemi i Lgr11 

(Skolverket, 2016b). Då förståelse för kroppen inte bara hör till ämnet kemi i naturvetenskap, 

är det även viktigt att lägga vikt på vad som framkommer i biologi. I biologi i Lgr11 

(Skolverket, 2011) står skrivet att elever i årskurs 4-6 ska lära sig förstå sambandet mellan 

olika organ, men i kommentarsmaterialet för biologi i årskurs 4-6 (Skolverket, 2016a, s. 24) 

står även skrivet att: 

Eleverna ska också få utveckla sin förmåga att använda begrepp och förklaringsmodeller som kopplar 

samman människans organ med livsfunktioner som näringsintag. På så sätt får de förutsättningar att 

diskutera till exempel […] och hur kroppen fungerar.  

Med andra ord finns både förståelse för näringsämnen, förståelse för kroppens organ och 

förståelse för hur organen är beroende av näringsämnen med i läroplanen. En fördel kan 

därför vara att se över alla ämnen som ingår i naturvetenskap, för att på så sätt kunna designa 

en bra undervisning. Denna undersökning omfattade både biologi och kemi. 

I Fas I, vid intervju med eleverna i årskurs sex, visade det sig att det bara var näringsämnens 

relation till hälsan som eleverna kunde uttrycka förståelse för. Detsamma gällde vid de studier 

Turner (1997), Athanasiou et. al., (1997), samt Johnson & Wellman (1982) genomfört, där 

elever förstod kostens eller näringsämnens koppling med hälsan. Inte vid någon av studierna 

framkom hur näringsämnen förhåller sig till kroppens celler. Det kan diskuteras som att det 
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därför inte är nödvändigt att i större grad undervisa om näringsämnens betydelse för hälsan, 

då detta redan tycks vara lätt att förstå och skapa förståelse för.  

Utifrån dessa diskussioner kan jag rekommendera andra naturvetenskapslärare att börja med 

att fundera över vikten i att själv förstå det eleverna ska förstå. Sen även att ensam eller i 

grupp reflektera över: Vad är viktigt för eleverna att förstå, för att de ska förstå det som de 

tycks ha svårt för? Därefter, utifrån den förståelse eleverna tycks sakna, ta fram de kritiska 

aspekterna, och utifrån aspekterna göra det möjligt för eleverna att förstå dessa genom 

variation. Exempel på detta är genom att förklara på olika sätt. 

6.3.1. Övergripande slutsats 

Syftet med denna studie var att belysa hur den naturvetenskapliga undervisningen om 

näringsämnen kan utvecklas för att öka elevers förståelse för kroppens behov av 

näringsämnen. Utifrån studiens resultat, i förhållande till studiens syfte, kunde två slutsatser 

dras: 1), det är viktigt att finna vad som är svårt att förstå och göra det synligt för eleverna. 2), 

det är framgångsrikt att skapa variationsmönster för vad som behandlas i undervisningen.  

1. Varför det svåra är viktigt att finna är på grund av att en lika stor förståelseförändring 

inte skulle ha skett ifall eleverna erbjöds att lära sig om någonting som visat sig vara 

lätt. Detta i enlighet med variationsteorin. Elever i årskurs sex kunde redan benämna 

och beskriva kolhydrater, fett och protein. Även lärarna ansåg att det var någonting 

som elever hade lätt för att lära sig, och vid tidigare undersökningar framkom att de 

elever som undersöktes också hade förståelse för detta. Syftet med undersökningen var 

att utveckla undervisningen, vilket möjliggörs ifall eleverna får möjlighet att lära sig 

vad som anses vara svårt. Det svåra i det sammanhanget var förståelse för varför 

kroppen behöver näringsämnen. Eleverna förstod att näringsämnen gör att kroppen 

orkar, men inte varför. För att möjliggöra lärande för det, det vill säga för att göra det 

svåra synligt för eleverna, erbjöds eleverna en variation av lärandeobjektet under 

undervisningen. Celler, näringsämnen och dess samband, förklarades med hjälp av 

olika metaforer med hjälp av att förklaringarna sattes i olika sammanhang. 

 

2. Genom att skapa variationsmönster för undervisningens innehåll, synliggjordes en 

förståelseförändring hos de eleverna som deltog i undervisningen. 

Förståelseförändringen redovisades i resultatet i studien där det tydligt framgick att det 

var genom just de variationer som användes i undervisningen, för att öka elevernas 

förståelse för kroppens behov av näringsämnen, som elevernas förståelse förändrades. 

Att elever visat förståelseförändringar genom dessa variationer visar att det således är 

framgångsrikt att skapa variationsmönster för vad som behandlas i undervisningen, för 

att möjliggöra lärande för alla elever. På så sätt blir det även möjligt med en 

undervisning anpassat för alla elever. I Lgr11 (Skolverket, 2011, s. 8) lyfts vikten av 

en likvärdig utbildning för alla elever. Där står att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevers fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. 
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Genom en variation av undervisningens innehåll, med anpassning av bland annat 

elevernas tidigare erfarenheter, möjliggörs således lärande för alla elever, oavsett 

bakgrund eller tidigare kunskaper. 

6.4. Implikationer för min egen kommande yrkesverksamhet 

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

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

ställt mig själv frågorna: Vad innebär det att förstå näringsämnen? På vilka olika sätt kan jag 

själv förstå detta? På vilka olika sätt kan eleverna förstå detta? Jag har alltså vid designandet 

av lektionsserien, med utgångspunkt i variationsteorin, tagit hänsyn till vad som tycktes vara 

svårt, det vill säga vart det fanns problem. Tanken med en undersökning baserad på 

variationsteorin är att ta fram de kritiska aspekterna, det vill säga vad som verkar vara svårt, 

för att sedan möjliggöra för eleverna att utveckla kunskap om detta (se Booth & Marton, 

2000; Vikström, 2015, Wernberg, 2005). Detta gjordes därför avsiktligen under 

lektionsgenomförandet, vilket i slutändan visade sig ge effekt, då det var vid variationerna 

eleverna lyckades visa förståelseförändring. Variationen fungerade på så sätt att, om eleverna 

inte förstod den ena metaforen kanske de förstod den andra, och på så sätt har lärande 

möjliggjorts. 

6.5. Förslag till fortsatt forskning 
Något jag själv anser hade varit intressant att forska kring, i anslutning till detta, är lärarnas 

egen förståelse. Hur förstår lärarna kroppens behov av näringsämnen? Därifrån hade ett 

samband med elevernas förståelse kunnat dras. Beror elevernas bristfälliga kunskaper på 

lärarnas okunnighet i det de undervisar om? 

Förutom dessa skulle forskning om hur eleverna tillämpar förståelse för kost och 

näringsämnen när de väljer mat i skolmatsalen vara intressant. En av de intervjuade lärarna 

påpekade just att: ”Elever kan ha lätt för någonting i klassrummet, men när de sedan ska 

använda sig av sina kunskaper utanför klassrummet tycks de ha glömt dem”. Ett sätt att 

undersöka detta hade varit att observera elevernas matportioner efter att de deltagit i 

undervisning om kroppens behov av näringsämnen. Ett sätt att sedan ta reda på elevernas 

funderingar och tankar kring den mat de valt kan göras genom exempelvis intervju eller enkät. 

Vid enkäten eller intervjun kan eleverna ges möjlighet att reflektera över den mat de valt 

genom att svara på frågan: Hur tänkte du när du lade upp maten på tallriken? Detta är dock till 

fördel att göra i en årskurs högre än 7 då elever oftast i de yngre åldrarna blir serverad mat. 
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8. Bilagor 
Innehåll bilagor 

 

8.1 – Intervjufrågor till lärare i naturvetenskap 

8.2 – Intervjufrågor till elever i åk. 6. 

8.3 – Lektionsplanering 

8.4 – Celler elever skapat på lektion 2 

8.5 – Intervjufrågor i efterföljande intervju  
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8.1. Intervjufrågor till lärare i naturvetenskap 

 

1. Hur omfattande brukar du undervisa eleverna om vitaminer och mineraler? Hur många 

lektionstillfällen? 

2. I vilken årskurs brukar du undervisa om detta? 

3. Vad brukar du främst ta upp vid undervisning om vitaminer och mineraler? 

4. Vad anser du att eleverna brukar ha svårt för vid förståelsen av vitaminer och/eller 

mineraler? 

5. Vad tycker du är viktigt att förstå för att förstå begreppet ”vitamin”? Dvs. andra 

näringsämnen, erfarenheter osv. 

6. Vilka samband ser du mellan vitaminer och mineraler och andra näringsämnen som är 

nödvändiga för att kunna lära sig mer om vitaminer och mineraler? 

7. Hur mycket anser du att eleverna redan kan (har för förförståelse) om vitaminer och 

mineraler när du undervisar dem om det första gången? 

8. Hur mycket hjälp tar du av det som står i läroböckerna?  

9. Hade du själv velat undervisa mer om vitaminer och mineraler eller andra 

näringsämnen än det du har tid/tillgång till att göra? 

10. Avslutningsvis - hur tycker du att man kan utveckla undervisningen i NO så att 

eleverna först och främst lär sig mer om våra olika näringsämnen och vidare sen också 

om vitaminer och mineraler? 

Intervjufrågor till lärare i naturvetenskap - förnyade frågor 

1. När du undervisar eleverna om näringsämnen, vad tycker du är viktigt att ta upp då? 

2. Brukar du gå djupare in på ämnet än fett, protein och kolhydrater dvs. tar du upp om 

vitaminer och mineraler också? 

3. Med tanke på de erfarenheter du har från undervisning kring detta, tycker du att det är 

lämpligt att gå ännu djupare än så, det vill säga prata om hur näringsämnen är 

byggstenar till kroppens celler? 

4. Hur pass lätt anser du att eleverna har för att förstå de olika näringsämnena, både de 

energirika och de energifattiga? 

5. Vad tycker du att eleverna brukar ha svårt för att förstå när du undervisar om 

näringsämnen? 

6. Vad tycker du att eleverna bör kunna sedan tidigare för att kunna hänga med på 

lektioner om vitaminer och mineraler? 

7. Vad brukar eleverna ha för förförståelse för vitaminer och mineraler eller andra 

näringsämnen när du undervisar dem om det första gången? 

8. Anser du det finnas tillräckligt med tid för att kunna utveckla NO:n så att det finns 

utrymme och tid att kunna lära eleverna mer om näringsämnen? 

9. Hur mycket hjälp tar du av det som står i läroböckerna, generellt i NO? 

Avslutande frågor till presentation:  

 Vart utbildade du dig och till vad utbildade du dig då? 

 Vilka ämnen är du behörig i? Vilka av dem undervisar du i? 
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 Hur länge har du arbetat som lärare? 
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8.2. Intervjufrågor till elever i åk. 6. 

 

1. Till att börja med, vilka olika grundläggande näringsämnen har vi? 

2. Varför ska vi få i oss de här grejerna? Vad gör de för nytta alltså? 

3. Om eleven kan: vad finns det mer som är viktigt att vi får i oss? 

4. Vad är ett vitamin?  

5. Var kan vi hitta vitaminer? Om de svarar livsmedel: Det finns ett annat ställe vi kan få 

i oss vitaminer ifrån: vilket då? 

6. Hur kan du se på en livsmedelsförpackning vilka näringsämnen du får i dig om du äter 

det livsmedlet? 

7. När fick du senast lära dig någonting om vitaminer? 

8. Det du kan om vitaminer, varifrån har du fått lära dig det? Undervisning, skolkök, 

hemifrån, media (förslag om tvekar) 

9. När var första gången du fick lära dig om vitaminer, vad du kan minnas? 

10. Brukar du någonsin när du äter tänka på att du får i dig vitaminer? 

11. Vad kan du om mineraler? 

 

Följdfrågor lades till under tiden. 
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8.3. Lektionsplanering 
 

Lektion 1 

 

1. MINDMAP 

 

 Skriv upp allt eleverna kan om celler.  

 Ställ frågor som: 

- Cellerna bygger upp något, vad har de byggt upp? 

- Vad består en cell av? (vatten, näringsämnen, DNA…) 

- Hur är en cell uppbyggd? 

- Vet ni hur många celler en människokropp består av? – 100 000 miljarder! Olika beroende 

på storlek. 

- Hur stor kan en cell vara? 

 

2. Rita på tavlan hur ett ägg (en cell) delar på sig och blir en människa. 

 

3.  Ta upp Powerpoint 

 Bild på djurcell. Förklara igen hur den är uppbyggd. 

 En millimeter delad i 100 delar är hur liten en cell kan vara.  

 Olika stolekar och former på celler. Kan inte vara hur små som helst, måste rymma alla 

fabriker. 

 Olika sorter – lätta att komma ihåg är nerv-, ben-, muskelceller. Fråga vad eleverna 

tror de har för uppgift. Förklara sen. 

 Människan skapas av att en cell blir flera celler. Cellerna olika funktioner, krävs för att 

de ska kunna samarbeta. Går inte att bara skicka signaler. 

 Bild på cellen igen. Fråga: Är cellen något levande eller bara något som finns där? 

 Vad behöver en människa för att leva? Vad behöver då en cell? Magen smälter maten 

och tar upp näring, cellerna behöver näring för att kunna utföra sina uppgifter. 

 

4. Cellerna samarbetar 

Cellerna bildar organ som har olika funktioner. 

Rita en människa och pil fån smaklök till hjärna och till ben medan: 

- På vilket sätt vill cellerna som finns på tungan som känner hur något smakar samarbeta med 

till exempel hjärnan och våra smaklökar? 

- Om vi säger att jag har ett äpple och jag vill ha ett till, vad säger då mina smaklökar till 
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hjärnan som i sin tur säger någonting till benen eller handen eller någon annan kroppsdel? Vad 

tror ni? Finns inget rätt eller fel. 

 

5. Reflektion 

Prata 2 eller 3 vad ni tyckte om dessa punkter (skriv på tavlan): 

Skriv ner en mening om varje punkt på papper. Sen säga en sak. Lämna in. 

- Vad har vi pratat om idag? Skriv inte bara celler, skriv utförligare. 

- Vad har ni lärt er för nytt som ni inte kunde innan? 

- Vad tyckte ni om den här lektionen? 

 

Lektion 2 

 

1. Cellens uppbyggnad 

Tillverka en egen cell. 

Stor rund cirkel (eller oval, eller annan form) som är utsidan – ”skalet” 

En mindre cirkel (samma form som skalet men lite mindre) framför som blir insidan. 

En kärna. 

Små fabriker i olika färger. 

 

2. Cellens byggstenar 

- Vad var det människan behövde för att leva? Mat och vatten 

- Pratade igår om att det finns fem näringsämnen – kolhydrater, fett, protein, vitaminer 

och mineraler. Vi ska prata om de tre första. 

- All mat består av dessa näringsämnen. Vissa av mer, andra av mindre. 

- Prata om varje näringsämne för sig. 

 

3. Kolhydrater 

- Form av socker 

- Socker finns i olika former (fruktos, sackaros, laktos) 

- Ger energi, bränsle till kroppen, t.ex. för att orka springa. 

- Kommer från växter. Prata om från vilka (Mjöl, vitt socker, fruktsocker). 

- Finns i växter då de omvandlar solljus och vatten till socker, alltså kolhydrater, för 

att orka växa och orka leva. Människan kan inte själv tillverka kolhydrater och därför 

behöver vi det från växter. 

- Mer kolhydrater i rotfrukter för de sparar för att klara sig under jorden. 

 

4. Fett 

- Finns i djur, växter och i fisk. 

- Behövs för att hålla värme och skydda inre organ 

- Kan lagras i kroppen för att vi ska få mer energi. 

- Mycket fett på kroppen – har mer att ta ifrån och behöver inte äta lika mycket 

energirik mat. 
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- Hur gör en björn på vintern? – har byggt upp fettlager. 

 

5. Protein 

- Muskelcellerna älskar protein 

- Kan lagras i köttet hos djur – muskler 

 

6. Reflektion. 

- Samma som lektion 1 (utgick då tid inte fanns). 

Lektion 3 

 

1. Inledning 

Nu när ni vet varför kroppen behöver näring, alltså mat, för att cellerna som bygger 

upp alla organ i kroppen ska fungera, kan vi prata om vart vi hittar dem. 

 

2. Hur cellerna tar upp näring 

Det gör dem via skalet. Det är alltså skalet på cellen som tar in näringen och där 

stannar den kvar. Fabrikerna tar sen från näringen i skalet och arbetar med det så att 

organet som cellen hör till kan arbeta normalt. 

Cellerna kan inte ta in hur mycket som helst utan när den använt det färdigt skickar 

den ut det igen i form av vatten. 

 

- Berätta om kondens. Andas i handen. Blött. Det är det vattnet som cellerna har 

skickat ut. Samma när ni svettas. Då förbränner ni, cellerna får arbeta mycket, och blir 

då snabbare färdiga och kan ge ifrån sig vatten. 

 

3. Näring i olika livsmedel 

- Banan 

- Potatis 

- Mandarin 

- Pasta 

- Torkat kött 

- Olja 

 

Ta några minuter, prata med kompisen bredvid, vilka näringsämnen tror ni finns i de 

här? Tänk på det som står på tavlan. 

- Svaren diskuteras 

 

4. Film – ”du mår som du äter”. 

http://urskola.se/Produkter/168558-Du-mar-som-du-ater-Bara-skrapmat 

http://urskola.se/Produkter/168556-Du-mar-som-du-ater-Proteinbrist  

6,5 minuter långa 

 

http://urskola.se/Produkter/168558-Du-mar-som-du-ater-Bara-skrapmat
http://urskola.se/Produkter/168556-Du-mar-som-du-ater-Proteinbrist
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5. Reflektion 

- Samma som lektion 1 

8.4. De celler eleverna skapat på lektion 2 
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8.5. Frågor till efterföljande intervju 
Nedan följer de frågor som utgicks från vid elevintervjuerna efter undervisningssekvensen. 

Först presenteras de frågor eleverna fick enskilt och avslutningsvis presenteras de frågor alla 

de intervjuade eleverna från 4 ställdes. En elev, Jesper, hade inga enskilda frågor då han inte 

svarade någonting som var av intresse att använda vid ett Stimulated Recall. 

Frågor till Klara 

- Du frågade ”hur många celler har man som litet barn och hur många har man när man håller 

på att dö?”, så då tänkte jag fråga, minns du hur många celler en vuxen människa har? 

- Det här sa du också: ”När man delar första cellen, blir det då två mindre, sen när man delar 

blir det fyra mindre?”. Har du förstått nu hur det fungerar? Förklara. 

- Du frågade även om det är bra eller dåligt att äta celler, och nu när vi pratat lite om det, vad 

skulle du själv svara på den frågan? 

- På någon av lektionerna vi hade kunde du med lite hjälp säga vad som finns i mat. Vad du nu 

vad som finns? 

- Minns du vilket näringsämne det finns mest av i torkat kött? 

- Varifrån får vi kolhydrater? Ge exempel! 

Frågor till Simon 

- Du sa bland annat att ”borde inte bitarna bli mindre” när vi pratade om hur cellerna 

delar på sig. Förstår du nu hur bitarna delar på sig? 

- På lektionen kunde du förklara vad DNA är, vill du prova förklara igen? 

- Vilka näringsämnen har vi? 

- Minns du vad det finns mest av i torkat kött? 

- Minns du varifrån vi får kolhydrater? 

Frågor till Johanna 

- På lektionen kunde du säga att en cell behöver vatten. Vet du vad mer de behöver?  

- I reflektionen skrev din grupp hur stor en cell är. Vad skulle du svara på det nu? 

- Vad hade hänt om vi bara bestod av benceller? 

- Hur kan man se på en förpackning vilka näringsämnen livsmedlet innehåller? (visa 

förpackning). 

Frågor till Frida 

- På lektionen svarade din grupp att det finns mest av kolhydrater i torkat kött, vad säger 

du om det nu? 

- Minns du vart man kan hitta kolhydrater? 

- Ni kunde svara på att banan innehåller mest av kolhydrater, men ni sa inte att 

mandarin gör det, och både banan och mandarin, vad är de för någonting? 

- Om filmen vi såg sa du ”först när hon hade ätit blev hon väldigt pigg, sen efter 

ungefär” och så sa du någonting ”blev hon väldigt trött”. Minns du varför det var så? 

 

Frågor till Amanda 
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- Du sa bland annat på en av lektionerna: ”gångrar sig cellerna? Det blir dubbelt så 

mycket”. Cellerna gångrar sig, det har du rätt i, men vet du varför? 

- Du sa så här: ”vad händer om man får i sig gamla celler? Om man typ slickar på en 

arm” (syftade på döda hudceller) och det svarade jag inte riktigt på, men minns du vad 

håret består av? 

- och om du skulle äta håret, vad händer då? 

- Vad finns det mest av i torkat kött? 

- Vad finns det mest av i banan? 

- Varifrån får vi kolhydrater? 

- Varifrån får vi protein? 

- Vart kan man hitta fett? 

- ”Om man äter snabba kolhydrater väldigt mycket blir man väldigt trött” sa du utifrån 

filmen vi såg. Varför blir man trött? 

- Och vad händer efter ett tag då om man äter skräpmat? 

Frågor till alla de intervjuade eleverna i åk. 4 

- Vilka näringsämnen har vi? Berätta lite om varje. 

- Om du ska äta middag, vad ska du då äta för att få i dig av alla näringsämnen? 

- Om du äter för mycket skräpmat så att du får i dig massa snabba kolhydrater, vad 

händer med dig då? (Kan de relatera till blodsockerkurvan i filmen?) 

- Vad händer om du får i dig för lite protein? Minns du från filmen? 

- Påminn om att musklerna behöver protein om de inte kan. 

- Våra organ, som bygger upp kroppen, vad är de uppbyggda av? 

- Hur ser en cell ut? Rita! 

- Vad behöver cellerna för att överleva? (Om de svarar mat och vatten, be dem 

specificera). 

- Så – vi äter mat, och i maten finns näringsämnen så som kolhydrater, fett och protein 

bland annat. Då tar cellerna upp dem. Vad gör cellerna med dem då? 

- När cellerna har använt näringsämnena klart, vad skickar de ut då? Hur kan vi se det? 

- Hur får vi fler celler? 

- Vad har vi för olika celler? Du kan nämna 3 stycken. 

- Vad har de för uppgift? 


