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Abstract 

 

I en studie av Granklint Enochson Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens 

hälsa utifrån ett skolsammanhang (2008) når hälften av eleverna i årskurs nio upp till målen 

för biologi om matspjälkningen. Samtidigt visar en statistisk undersökning att 90 procent av 

eleverna når målen för biologi i de nationella proven. Har eleverna mer kunskap än de visar? 

Syftet med denna studie är att tillsätta artefakter i form av ord och se om elever kan visa mer 

kunskap om matspjälkningsprocessen med hjälp av dem.  

 

Den teoretiska bakgrunden vilar i Vygotskijs teori om det medierade lärandet. Där artefakter 

(hjälpmedel) ses som en bro mellan människans tankevärld och försök att förstå sig på 

omvärlden. 

 

75 elever i årskurs sex från tre olika kommuner har deltagit i studien. Undersökningen görs 

utifrån en kvantitativ metod i form av enkätundersökning.  Enkäten är utformad som en 

figurfråga där konturen av en kropp finns uppritad med tillhörande naturvetenskapliga 

begrepp till matspjälkningprocessen. Eleverna har både skrivit och ritat om vad som händer i 

kroppen när de äter ett äpple. Undersökningen ställs i kontrast till betygskriterier för biologi i 

årskurs sex och till Granklints Enochsons studier som riktar sig mot niondeklassare.  

 

Resultatet pekar på att tillförandet av artefakterna inte bidrar till att eleverna visar mer 

kunskap om matspjälkningen i jämförelse med tidigare forskning. Däremot kan vi skönja att 

artefakterna (orden) bidrar med en större begreppsanvändning hos eleverna.   

 

Ämnesord:      

Artefakter, medierat lärande, matspjälkning, naturvetenskap, vardagsspråk 
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1. Inledning   

I Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet, 2011 (Lgr 11) har utveckling av 

det reflektiva kunnandet hög status. Hörnstenarna är att utveckla problemlösningsstrategier, 

den kommunikativa förmågan och naturvetenskapliga modeller. För att få till stånd ett 

varaktigt lärande ska olika former av artefakter (hjälpmedel) hjälpa eleverna att få en 

förtrogenhet till kunskapsbegreppet. Det estetiska arbetssättet konstrasteras mot teoretiska och 

praktiska göromål (skolverket, 2011). Vad innebär detta då konkret för elevernas 

kunskapsinhämtning?   

 

Samhället är komplext och utvecklas i en rasande fart. Det ställer krav på lärare att se eleverna 

i ett annat spektrum, vilket visar sig när skolan allt mer går från en konstruktivistisk ideologi 

till en sociokulturell (Hensvold, 2006). Eleverna behöver ha strukturerad vägledning och 

gruppdynamik för att hinna med samhället. I en konstruktivistisk teori arbetar eleverna mer 

självständigt eftersom allt utgår från eleven själv och hur denne bygger sin kunskap. I den 

sociokulturella iden arbetar eleverna gruppvis för att nå målen tillsammans. 

Gruppkonstellationen ska utarbetas så att eleverna tillsammans kan få ut så mycket som 

möjligt av varandras kunskap och ligga i spannet mellan vad eleven kan och kan tänkas 

utveckla (Claesson, 2007; Strandberg 2006).  

 

Strandberg (2006) diskuterar begreppet prov. Hur ska ett provtillfälle utformas? Förr var 

samhället mer mekaniskt. Under industrialismens ålder var kunskapsinhämtningen lika 

mekanisk som samhället. Barn fick lära sig saker utantill men befäste aldrig någon grund för 

begreppen (Johanson & Roth, 2003). Undersökningar (prov) görs oftast kvantitativt. Eleven 

får ett papper att fylla i med penna som enda hjälpmedel eller kvalitativt där eleven får lita på 

att kunskapen är fast förankrad och sägs på rätt sätt. Dessa arbetssätt kontrasteras mot teorin 

om det medierade lärandet som innebär att vi använder oss av hjälpmedel (artefakter) för att 

förstå vår omvärld (Strandberg, 2006). Granklint Enochsons studie om Elevers föreställningar 

om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang (2008) är en 

undersökning om vad elever i årskurs nio har för kunskaper om matspjälkningen. Den är av 

olika karaktärer där den kvalitativa metoden växlas med den kvantitativa. Hur hade 

elevsvaren sett ut om fler artefakter tillsatts? Hade det förändrat resultatet? 
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1.1 Syfte 

I den sociokulturella kontexten är samspelet avgörande. Det innebär allt från andra 

människors påverkan till hjälpmedel i vår omgivning. Det medierade lärandet står i fokus. När 

tekniken utvecklas flyttar vi fokus från ett hjälpmedel till ett annat. Förr i tiden lärde vi oss 

telefonnummer utantill men idag har artefakter som smartphones kunskapen lagrad i sin 

minnesbank. Vad händer i forskningssyfte om fler artefakter tillsätts? Syftet med denna studie 

är att tillsätta artefakter i form av naturvetenskapliga begrepp för att se om eleverna kan visa 

mer kunskap med hjälp av dem.  

 

1.2 Problem 

I Granklint Enochsons studie (2008) når hälften av svenska elever i årskurs nio upp till målen 

för biologi om matspjälkningen (Skolverket, 2011). Samtidigt visar en statistisk undersökning 

att 90 procent av eleverna når målen för biologi i de nationella proven (2009). Har eleverna 

mer kunskap än de visar och hur kan vi ta reda på det? Således leder detta resonemang ner till  

vår forskningsfråga: 

 Kan eleverna visa mer kunskap om matspjälkningen om det tillsätts artefakter i form 

av begrepp?  

 

1.3 Avgränsning 

Granklint Enochson har gjort en svensk studie Elevers föreställningar om kroppens organ och 

kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang (2008) och en sydafrikansk Om organsystemens 

organisation och funktion – analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika (2012). Dessa 

elever går i årskurs nio och våra respondenter i sjätte klass. Studien utgår från enkäter, där en 

jämförelse mellan Granklint Enochsons resultat av figurfrågan ställs emot vår figurfråga där 

tillförandet av artefakter i form av begrepp finns. Jämförelsen ska ge resultat på vår 

undersökningsfråga om tillförandet av artefakten kan göra så att elever kan synliggöra mer av 

sin kunskap. Kunskapen är abstrakt men kan definieras i betygsystem. Det gör att den 

numeriska mätningen kan göras oavsett årskurs. 
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2. Teorier om lärande 
 

Vygotskijs teorier om det sociala samspelet och människors interaktioner var under hans tid 

banbrytande. Han ifrågasatte behaviorismens överföringsideologi om människan som passiv 

mottagare och menade att det är i aktiviteten människan blir förtrogen kunskap (Dysthe, 2003; 

Strandberg, 2006).  I likhet med Piaget hade Vygotskij tankar om att människan konstruerar 

sin verklighet baserad på erfarenhet och att kunskapskonstruktion är unik för varje människa 

(Dysthe, 1996). Människan strävar efter att konstruera en sanning om omgivningen för att 

vara i jämnvikt med den (Helldén, 1994; Strandberg. 2006). För att förstå hur tankestruktur 

byggs och förändras nämns ofta två begrepp, assimilation och ackommodation. En ny 

erfarenhet assimileras (tillförs den färdiga tankestrukturen) och ackommoderar (anpassar sig) 

till den nya situationen. Dessa begrepp är i ett ständigt dialektiskt förhållande och människan 

förändrar sitt beteendemönster om det är en meningsfull kontext (Dysthe, 2003).  

 

Skillnaden mellan Vygotskij och Piaget är att läraren har en framträdande roll i Vygotskijs 

teori. Piaget menar att läraren ska finnas i bakrunden för att stötta elever i sin strävan att förstå 

och söka kunskap. I enlighet med Piaget ska läraren inte påverka eleven utan ställa utmanade 

frågor som förhoppningsvis leder fram eleven till rätt kunskap. Vygotskij menar att lärarens 

expertis inte ska förnekas och att läraren har en stor uppgift att vägleda sina elever i rätt spår 

(Claesson, 2007; Boden, 1994)  

 

Piaget såg utveckling som förutsättning för lärande och delade in hjärnan i mognadsstadier. 

Likt en trappa där stegen är förutbestämda trampar människan olika fort i beroende på hur 

mycket erfarenheter vi utsätts för (Dysthe, 1996; Stensmo, 2007). Vygotskijs tanke går isär 

med Piaget och han ser lärande som drivved för utveckling. Den yttre påverkan i gruppen 

(interpsykologiskt) är den inre progressionens (intrapsykologiskt) föda. Kunskap kommer 

alltså till stånd i två steg. De yttre händelserna bildar en inre dialog och först då blir 

kunskapen sann. Tänkande är alltså lika mycket kommunikation som det verbaliserade. 

(Vygotskij, 2001; Säljö, 2000).  

 

Vår kunskap är kulturellt betingad. Olika levnadsvanor skapar olika erfarenheter och 

människan utgår från dem när de möter ny kunskap. Kunskapen är situerad och kommer till 



 7 

stånd i kontextuella situationer. Det är lättare att förstå kemiska processer vid laborationer än 

om vi läser om det i en lärobok (Vygotskij, 1995).  

Språket är en avgörande artefakt (verktyg/hjälpmedel) för att få tillgång till kunnande som 

förkovrats i generationer (Vygotskij, 2001). Bakhtin menar att självet utvecklas i språket. När 

vi samtalar med vår omgivning agerar de spegel mot oss själva. Vi uttrycker och mottagaren 

sänder ut signaler som blir en sanning för oss (Dysthe, 1996). Säljö (2005) pekar på att 

språket är ett villkor för att kunna interagera. Det medierade verktyg (hjälpmedel/språk) är allt 

från verbaliserad kommunikation till kroppsspråk. Mottagaren uppfattar signalerna genom 

den uppfostran som präglats av kulturella tecken. ”En menande blick, ett frågande tonläge 

eller en beskrivning av en händelse, medierar världen för samtalspartnern på ett specifikt sätt 

och gör lärande möjligt.” (Säljö, 2000. S 37) 

 

Språk bygger upp människans självbild och tänkande. I leken finner barnets sig själv under 

samspelande med människor och artefakter. På detta vis blir kunskapen sann och bekräftad. I 

fantasin (kreativiteten) möter vi våra känslor, bearbetar erfarenhet och omstrukturerar 

tankebanor. Det är i fantasin vi överskrider gränser och utvecklar artefakter (Vygotskij, 1995).  

Vygotskij var inspirerad av Darwins evolutionsteori och Marx vetenskapliga socialism när 

han formade sin teori. Den ständiga biologi- och samhällsutvecklingen såg han i ett dialektiskt 

förhållande och det är i beroende av mänsklig aktivitet. Med denna ideologi slår Vygotskij 

hårt mot behaviorismens teorier om den passiva människan och införlivar helt nya tankebanor 

(Dysthe, 2006).   

 

2:1 Medierat lärande 
Vi tar oss fram med hjälp av artefakter för att möta och förstå vår miljö. Vi är i indirekt 

relation till vår omvärld och artefakter är en bro mellan oss och vår kunskapsutveckling 

(Strandberg, 2006). Världen blir begriplig genom olika former av hjälpmedel. De fysiska och 

intellektuella artefakter vi dagligen använder oss av lär oss hantera informationsströmmar. De 

hjälpmedel vi har är kulturella arv som kompenserar för svagheter (exempelvis en formel för 

att räkna) eller hjälper oss att tänka på ett högre stadie. Vi lär oss att använda dessa artefakter 

för att bemästra samhället (Säljö, 2000).  
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Subjekt                                                   Objekt 

 

 

 

Dessa artefakter är de hjälpmedel som är i ständig progress. Vi brukar inte längre filofaxen 

eftersom handdatorer är effektivare.  ”Det jag inte har i huvudet kan jag låna från verktygen” 

(Strandberg, 2006. S. 30).  Skrift och symboler är de artefakter vi ständigt rör oss med. Vi 

använder språket för att tänka och uttrycka vår kunskap. Vi är i beroende av artefakter för att 

utvecklas vilket ställer tanken om fusklappar på sin spets. I enlighet med Vygotskij är således 

det vi kallar fusk en kunskapsutveckling (Strandberg, 2006). Vi tolkar utifrån de kulturella 

tecken som vi genomlever. Kunskapskonstruktion är aldrig opartisk eftersom den överförs 

från generation till generation (Säljö, 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjektet (människan) möter objektet 
(omvärlden) genom verktygen (hjälpmedel) 
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3. Syfte med undervisning om kroppen  
 

3.1 Styrdokument 

Skolans styrdokument anger vad eleverna ska kunna i de olika ämnena i form av 

kunskapskrav så kallat centrala innehåll. Elevernas kunskaper anges också i betygskriterier i 

form av kunskapskrav. I det nya betygssystemet för Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) anger bokstaven E det som eleverna behöver 

kunna för att bli godkända i ämnet (Skolverket, 2011). Därför kommer endast det som berör 

kropp och hälsa för kraven för E betyget att presenteras eftersom det är där eleverna som 

minst ska ha kommit när de lämnat grundskolan.  Till de ämnen som berör dessa områden hör 

biologi. Nedanför kommer kunskapskraven om matspjälkningsprocessen och kunskaper som 

berör området inom ämnet biologi att presenteras. 

 

3.2 Skolans uppdrag 

Under varierade former har skolan som uppdrag att synliggöra kunskapsbegreppets 

komplexitet ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet” (Skolverket, 2011 S. 10). För att stimulera elevernas kunskapsinhämtning 

ska de uppleva alla uttryck med ett balanserat möte mellan olika former. Det estetiska 

förhållningssättet ska varieras med praktik och teori för att eleverna ska tillägna sig 

kunskapen sedd ur olika perspektiv.  

 

3.3 Kursplan och kunskapskrav 

Syftet med undervisning i ämnet biologi är att inspirera elever att intressera sig för naturens 

biologiska samband såväl som den egna kroppens. Elevernas frågeställningar betonas och 

skall lyftas och därmed bilda ett underlag för undervisning. Det skall finnas utrymme för 

eleverna att forska fram svar på de frågor som rör dem själva och utveckla en 

problemlösningsmodell i naturvetenskaplig anda. Med hjälp av modeller och teorier ska 

eleverna kunna beskriva biologiska samband i människokroppen (Skolverket, 2011).  
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Inom ämnet biologi under kropp och hälsa för årskurs sex är den enskilde elevens 

kunskapskrav formulerade under det centrala innehållet att eleven ska ha kännedom om 

kroppens organsystem; Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. Det 

står också om betydelsen av hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost. Vidare 

anger kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 att eleven ska ha ”Grundläggande 

kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva 

dessa med viss användning av biologins begrepp i enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om hälsa, […] kan eleven relatera till några samband i människokroppen.” 

(Skolverket, 2011, s.116) 

 

3.4 Konsekvenser av bristande kunskaper om matspjälkningsystemet  

Granklint Enochson (2008) för ett resonemang rörande kopplingen mellan elevernas 

medvetenhet i hälsofrågor utifrån deras kunskaper om kroppens funktioner. Vidare verkar det 

som att eleverna tar till sig råd kring sin hälsa utan att reflektera över konsekvenser för 

kroppen. Granklint Enochson styrker sitt påstående med elevintervjuer som rör bantning och 

vad som händer när man avstår en måltid. Studien visar att elever har föreställningar om att 

kroppen lagrar fett om man avstår från att äta. Uppfattningar som bygger på lösa antaganden 

kan bli allmänna sanningar trots att de saknar vetenskaplig grund. Elever ska enligt 

kunskapskraven för hemkunskap, biologi och idrott vara medvetna om hälsa. Granklint 

Enochson drar slutsatsen att elever som förstår kroppens funktioner och sätter det i samband 

med god hälsa, förstår även vikten av alla kostråd som dagligen strömmar mot oss.  

 

3.5 Den naturvetenskapliga förklaringsmodellen för kroppens 

funktion av matspjälkningsprocess. 

I munhålan startar den mekaniska bearbetningen av födan, när vi tuggar maten till mindre 

bitar. Det bidrar till att enzymerna i mag- och tarmkanalen får en större yta att verka på. De 

små spottkörtlarna i munnen producerar saliv och i saliven finns ett ämne som kallas Mucin. 

Mucin som är ett glykoprotein bildar en seg och tjockflytande vätska när den löses med vatten 

som finns i födan eller drycken vi konsumerar. Mucinet som finns i saliven fungerar som ett 

viktigt smörjmedel i samband med sväljningen. I munhålans saliv finns också ett enzym 

kallad Amylas som spjälkar stärkelser. Födan befinner sig dock en så kort tid i munnen och 

därför är det väldigt lite stärkelser som spjälkas där. När födan sönderdelats till mindre bitar, 
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tillförts matspjälkningsvätskan och allt blandats i munhålan.  Där formas det av tungan till en 

sammanhängande massa som skjuts mot svalget genom att tungan pressas uppåt och bakåt. 

Födan passerar snabbt svalget och matstrupen eftersom ingen form av nedbrytning av födan 

sker där. Svalget är en gemensam väg för både mat, dryck och luft. När födan kommer till 

svalget stänger både struplocket och stämbanden ingången till luftstrupen medan ingången till 

matstrupen öppnas. När maten kommit ner i matstrupen öppnas ingången till luftstrupen och 

matstrupen stängs. Matstrupen blir trängre ovanför maten men utvidgas däremot nedanför, 

därigenom förskjuts maten neråt i matstrupen och sedan vidare till magsäcken.  

I magsäcken hålls innehållet inne genom två kraftiga ringmuskler kring de delar av 

magsäcken som kallas övre och nedre magmun. Ringmusklerna gör att födan hinner bli 

blandad med magsafterna och så att dessa hinner verka i lämplig tid på födan. 

I magsäcken gör muskulaturens kontraktioner att kompakta och stora bitar mat omformas till 

en halvflytande blandning samtidigt som den blandas med magsaft. Magsaft är ett 

samlingsbegrepp för magsäckens samtliga matspjälkningsvätskor. Tunt in i magsäckens vägg, 

bara en till tre millimeter, finns miljoner rörformiga körtlar, cylinderepitel. De producerar ett 

tjockflytande slem som är utmärkande för magsäcken. Även saltsyra utsöndras här i mycket 

höga koncentrationer. Saltsyran i sig är inte helt nödvändig för matspjälkningen men har flera 

viktiga funktioner i matspjälkningsprocessen i mag- och tarmkanalen. Saltsyra bryter 

nämligen ner muskelfiber och bindningsväv födan innehåller och finfördelar därigenom stora 

matbitar. Saltsyran gör att enzymet pepsin i magsäcken blir aktivt, den försurar också 

innehållet i magsäcken så att enzymet, pepsin kan verka så optimalt som möjligt. När 

innehållet lämnar magsäcken har inte nedbrytningen av näringsämnena kommit särskilt långt. 

Den mesta spjälkningen görs huvudsakligen i tarmområdet.  

När matinnehållet lämnar magsäcken kommer det till den översta delen av tunntarmen, 

nämligen tolvfingertarmen. Vid passagen genom tolvfingertarmen tillförs stora mängder av 

enzymer genom bukspottkörteln som spjälkar protein, kolhydrater och fett. Det tillförs också 

gallsalter med gallan som hjälper till med adaptionen och passagen av näringsämnen i 

tunntarmen. Innehållet från både levern och bukspottkörteln är basiskt och bidrar till att 

saltsyran neutraliseras när den kommer från magsäcken. Det är viktigt eftersom tunntarmens 

enzymer kräver nästintill ett neutralt pH för att kunna fortsätta nedbrytningen av 

näringsämnena. Bukspott från bukspottkörteln och gallan från levern tillförs tolvfingertarmen 

och bidrar huvudsakligen med att fetter kan spjälkas och absorberas effektivt. 
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I tunntarmen sker den mesta absorptionen av näringsämnena. Absorptionen sker genom att 

enzymer i tarmkanalen bryter ner de kemiska bindningarna i de molekylerna näringsämnena 

består av, exempelvis bryts stärkelse ner till glukos. Det görs för att större molekyler inte kan 

ta sig igenom tarmväggen, men när enzymerna bryter sönder bindningarna kan de 

transporteras och på så sätt utnyttjas av kroppens celler som energi och byggmaterial. De små 

molekylerna som bildas vid den kemiska spjälkningen tranporteras genom tarmväggen via 

transport och diffusion. Näringsämnena kommer i kontakt med tarmluddet, Villi, som hela 

tarmväggens inre yta består av. Genom dessa kan näringsämnena transporteras över i 

vävnadsvätskan för att därifrån föras vidare till blodkärlen och lymfkärlen. Blodet från tarmen 

går direkt till levern, där ombildas näringsämnena innan de skickas till resten av kroppen. 

Spjälkningsprodukterna av maten transporteras med portvenen till levern. Fettet från tarmen 

strömmar inte genom levern utan transporteras med lymfkärlen till blodsystemet. 

Förflyttningen av tarminnehållet (kymus) utvidgar ett parti av tunntarmen så kontraherar de 

längsgående musklerna efter utvidgningen och de muskler som är innan kymus kontraherar. 

Det bidrar till att platsen för innehållet blir trängre, det gör att innehållet förskjuts mot det 

utvidgade området. Kontraktionerna förs neråt i riktning och innehållet i tunntarmen förs mot 

ändtarmen. Samtidigt finns det segmentrörelse, de gör så att allt innehåll blandas med 

matspjälkningsvätskorna genom att flytta innehållet fram och tillbaka. Tarminnehållet flyttas 

dock lite mer nedåt än uppåt och därför kommer det i riktning mot ändtarmen. När innehållet 

kommit till tjocktarmen, stängs slutmuskeln, nedre magmun, för att förhindra att innehållet 

åker tillbaka till tunntarmen. Eftersom den mesta absorptionen sker i tunntarmen är det endast 

de näringsämnen som inte blivit spjälkade som bearbetas i tjocktarmen. Det brukar kallas en 

mikrobiellspjälkning. I tjocktarmen är det mest fokus på att absorbera så mycket vatten och 

natrium som möjligt. De avfallsprodukter som blivit rensat i levern kommer ut till 

tjocktarmen igen. Rörelserna i tjocktarmen är densamma som i tunntarmen men med en 

mycket lägre hastighet. Den sista delen av tjocktarmen övergår i ändtarmen som i sin tur 

avslutas i analkanalen.  I analkanalen finns sinnesceller som är känsliga för tryck. När 

kontraktionerna i musklerna pressar innehållet neråt stimuleras dessa sinnesceller och gör att 

avföringsreflexen kommer igång och en känsla av att vi vill tömma tarmen uppstår (Sand, 

2012) 
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4. Tidigare forskning 
 

Forskningsfältet är relativt tunnsått. Vi utgår från Pernilla Granklint Enochsons avhandlingar 

Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang 

(2008) och Om organsystemens organisation och funktion – analys av elevsvar från Sverige 

och Sydafrika (2012) som är studier angående niondeklassares föreställningar om 

matspjälkningsystemet. Den sydafrikanska studien bygger på den förstnämnde. Vi går även 

igenom forskning som knyter an till namne.  

 

4.1 Elevers föreställningar 

Syftet med Granklint Enochsons forskning (2008) var att undersöka vilka föreställningar 

elever i slutet av grundskolan har om kroppens organ. Dess byggnad och struktur i relation till 

ämnesomsättning och transport av fasta födoämnen (smörgås), flytande föda (vatten) och en 

medicinsk komponent (värktablett). Författarens tillvägagångssätt var av flera olika karaktärer 

där figurfrågor, flervalsfrågor, intervjuer med elever samt intervjuer med lärare finns 

representerat. Figurfrågan är i form av en enkät. Den innebar att eleverna uppmanades att 

skriva och rita runt en tom skissad figur då de besvarade frågeställningarna. Sammantaget 

deltog 88 elever i undersökningen inom alla undersökningsfält; smörgås, vatten och 

värktablett. 55 av dessa elever besvarade frågan som berörde matspjälkningsystemet med 

smörgåsen. Vi utgår från svaren rörande figurfrågan eftersom den är relevant i vår forskning.   

 

Granklint Enochson (2008) har valt att i sin avhandling presentera resultatet i form av givna 

kategorier från A till D. Kategorierna är i modell av en gradskala beroende på hur mycket 

kunskap eleverna har visat genom figurfrågan. Resultatet pekar på god förståelse för organens 

placering och hälften av eleverna visade kunskaper om matspjälkningen.  

 

Av de 55 elever som gjorde figurfrågan var det endast en som lämnade in blankt papper (A). 

Det fanns inte någon elev som hade alternativa föreställningar om uppbyggnaden (B). 

Kategorin med elever som utelämnar betydande organ i kroppen (C) omfattar 14 stycken. De 

föreställningar som placerat eleverna i denna kategori är till exempel att det tar slut vid 

magsäcken. De nämner alltså inte tarmarna. En del elever visar en viss förståelse för 

matspjälkning genom svar som att […] ”maten sönderdelas i munnen” (s. 40).   
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Resterande 40 elever har en god förståelse för organens placering (D). Eleverna nämner dock 

en del begrepp utan förklaring. Körtlar, lever och bukspottkörtel finns representerade samt 

nedbrytning. I denna kategori satte författaren en underkategori (D2) som innebar att eleven 

kan diskutera upptag av näringsämne och/eller blodsystemet. De som föll under denna 

kategori var 24 elever (Granklint Enochson, 2008). 

 

Studie gjord i Sydafrika involverade 113 studenter som svarade på figurfrågan om vad som 

händer i kroppen när de äter en smörgås. Under samma kategorisering som ovan nämnd var 

det 17 elever som inte visade någon förståelse (A). En del elever hade alternativa svar såsom 

”I can´t even feel one sandwish especially when I´m really hungry (Granklint Enochson, 

2012. Appendix III, s. 8).  

24 elever visade en alternativ föreställning utan vetenskaplig grund (B). I denna kategori hade 

eleverna till exempel föreställningar om att maten passerar lungorna först innan den kommer 

till magsäcken. Det fanns även åtta elever som trodde att maten passerar tarmarna innan den 

hamnar i magsäcken. 46 av dessa elever beskriver delar av organsystemet men utelämnar 

vissa delar (C) och 27 elever hade en god förståelse för matspjälkningssystemet (D). 

Granklint Enochson väljer att inte dela upp de sydafrikanska elevsvaren i två D-grupper 

(2012).  

Elevers föreställningar om matspjälkningsorganens funktion  har studerats i ett antal länder. 

De grupper som generellt representeras är elever på mellanstadiet.  Nordin (1992) och 

Granklint Enochson (2008;2012) är högstadieelever i årskurs nio företrädda. Texteira (2000) 

gjorde en klinisk undersökning i England på elever från fyra år upp till tio. Han bad eleverna 

att rita en kontur och förklara. Resterande forskningsgrupper representerade en färdigritad 

kontur av en kropp där elever skriver och ritar om vad som händer under matspjälkningen.  

 

Den gemensamme nämnaren i många undersökningar är att de naturvetenskapliga begreppen 

inte är fast förankrade hos elever i mellanstadieåldrar. De förklarar matspjälkningskanalen 

med vardagstermer. De visar inte heller förståelse för den kemiske process som sker i 

magsäcken utan ser det som ett mekaniskt händelseförlopp. (Carvalho, Graça S., Silva, Rui, 

Lima, Nelson, Coquet, Eduarda and Clément, Pierre, 2004; Cakici, Yilmaz, 2005; Rowlands, 

M. 2004; Nordin, E. 1992 Texteira, 2000). Eleverna nämner ofta magsäcksfunktionen som att 

det i processen smälter (Nordin, 1992). I Texteiras (2000) undersökning framkom även ord 
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som smälta när de samtalade om vad som händer i om magsäcken. Eleverna hade olika 

föreställningar om hur processen sker i magen men kontentan var att eleverna inte ser att det 

sker en kemisk förändring. Han fann även att maten behåller sin ursprungliga form under 

beskrivningar ”[…] food will keep the same chemical properties it had from the beginning”  

(S. 108). Referenten nämner även att elever som säger att det ruttnar efter ett tag i magen har 

en föreställning om hur förruttnelse ser ut.  

 

Eleverna i årskurs sex har en god förståelse för kanalens gång men utan att reflektera i någon 

större utsträckning (Nordin, 1992). Däremot pekar både Nordins och Granklint Enochsons 

(2008) studie på att eleverna i årskurs nio har en bättre begreppsförståelse. Till skillnad från 

annan forskning har det visat sig i Granklint Enochson studie att svenska barn har en 

förhållandevis god uppfattning om matspjälkningen. Studien visar att hälften av eleverna kan 

resonera om matspjälkningsfunktionen. Jämförelsevis visar Nordins studie att eleverna i 

årskurs nio har svårt att resonera om tarmarna och dess funktion som organ i kroppen.  

 

Eleverna har i många fall svårt för att koppla samman organen. Cavalho et al. (2004) drar en 

slutsats om att eleverna skolats i en överföringsideologisk anda och har därmed en 

utantillkunskap som resulterar i att de inte har någon förståelse för betingelsen. Nordin (1992) 

nämner att undervisningen ofta sker i en tvåstegsprocess mellan matpjälkningskanal och 

blodomlopp. Detta kan då medföra att de ser det som två skilda system. Granklint Enochson 

(2008) har i sin studie sett tendenser på att elever har svårt för att koppla samman 

organsystemen. ”Detta kommer inte minst till uttryck när eleverna skall beskriva vattnets väg 

genom kroppen. Eleverna har svårt för att koppla samman blodsystemet med njurens 

funktion” (S. 98).  

 

Det finns även tendenser på att många elever har svårt för att koppla samman magsäck med 

tarm. De indikationer som framkommer är att magsäcken sätts i fokus när eleverna talar om 

matspjälkning. De andra organens relevans är i periferin. Eleverna illustrerar stor magsäck 

som placeras i mittens center av konturbilden (Cavalho et al, 2004; Rowlands, 2004; Nordin, 

1992).  

 

Det mest anmärkningsbara är dock att i Nordins (1992) studie visade sig att hälften av 

eleverna i årskurs nio hade svårt för att förklara sammanhanget i organsystemet medan 

eleverna i årskurs sex hade en god förståelse för organens uppbyggnad. Granklint Enochson 
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(2012) kritiserar dessa data då författaren sett att forskning pekar på progression i lärandet. I 

enlighet med Nordins studie går eleverna tillbaka regressivt.  
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5. Metod 
 

5.1 Urval 

Datainsamlingen genomfördes på tre skolor i tre olika kommuner under höstterminen 2012. I 

studien deltog 75 elever. Samtliga av dessa besvarade enkäten vid det tillfälle som gavs. 

Nedan följer en översikt över tillvägagångsättet för det insamlade materialet.  

 

 

I urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation av 

uppfattningar. Starrin och Svensson (2011) menar att all forskning måste sträva efter att 

största möjliga information erhålls undersökningen. För att nå detta beskrivs två kriterium. Ett 

där datainsamlingen inte koncentreras mot en allt för homogen undersökningsgrupp. Det finns 

då risker för att variationer i enkätsvaren inte framkommer. Det andra kriteriet är att 

forskningsområdet ska vara relevant för undersökningsgruppen utefter intresse eller behov för 

dessa. Det betyder att undersökningsgruppen ska ha erfarenhet eller kunskap om 

forskningsfrågan. (Starrin, Svensson, 2011)  
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I urvalet av undersökningsgrupp togs det hänsyn till dessa två kriterier. Årskursen av eleverna 

valdes utefter vår egen utbildning, då dessa finns i det spann som är relevanta för vår egen 

undervisning framöver. Eftersom eleverna är i sjätte årskursen ska de ha tagit del av den 

undervisning som uppfyller de kunskapskrav som skolverket skriver ska vara uppfyllda för 

sjätte skolåret. För att i sin tur sträva efter att täcka en så stor bredd av variation som möjligt 

valdes en mer heterogen undersökningsgrupp.  

 

5.2 Motiv av val av metod  

Den kvantitativa undersökningsmetoden är en numerisk mätning (Backman, 1998; Patel & 

Davidson, 2003; Trost, 2005). Kunskap är abstrakt men går att mäta eftersom det är definierat 

i betygsystemet och kunskapskraven. Intresset för forskningen är att se hur dessa delar 

förändras med tillförandet av artefakter. Eftersom artefakterna i detta fall är i form av begrepp 

är enkät som metod det mest förutsättningsfulla. Det ger eleven en objektiv chans att förmedla 

sina kunskaper utan undersökarens påverkan. Det finns alltid en viss omedveten påverkan från 

den undersökande i en intervjusituation. I denna tanke är enkät det optimala för att kunna få 

ett resultat där svaren inte är riktade i samma bemärkelse. I en enkätsituation jämförande med 

en intervjusituation är enkäten som en mellanhand mellan elevernas föreställningar och 

undersökningspersonens mottagande. Det kan bidra till att elever vågar dela med sig i större 

utstäckning än om elevens föreställningar tagits emot vid en direkt kontakt med reaktioner 

från undersökaren (Patel & Davidson, 2003).  

 

 

5.3 Figurfrågan 

På vår enkät finns kroppen uppritad för att underlätta för eleverna, då det kan vara 

prestationsladdat över att behöva rita kroppen. Det kan lätt bli så att undersökningens fokus 

blir felriktad om elevernas energi läggs vid målandet av kroppen. Bilden är konstruerad så att 

huvudet är på sidan. Det är ett medvetet val eftersom det blir lättare att måla svalg och 

matstrupe än om figuren skulle vara avbildad framifrån. Kroppen är placerad högt upp till 

vänster för att eleverna ska ha största möjliga plats och skriva på.  

 

Undersökningsfrågan är; Skriv och/eller rita vad som händer i kroppen när du äter ett äpple. 
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Ovanför figuren står undersökningsfrågan och alternativen för den metod de ska använda för 

att förmedla sina kunskaper. Genom att konkretisera den födan de ska beskriva om tas fokus 

från att eleven ska behöva fundera ut vad den ska välja att beskriva.  Längst höger sida står 

naturvetenskapliga begrepp kring matspjälkningsystemet uppradade efter varandra. De är inte 

placerade i den ordning de kommer i systemet utan är slumpartat placerade; spjälka, saliv, 

nedbrytning, svalg, matstrupe, struplock, enzymer, övre/nedre magmun, magsaft, 

tolvfingertarm, tunntarm, tjocktarm, galla, magsäck, lever, bukspottkörtel, aminosyror, 

tarmludd, celler, näring, blodsystem, mineral, vitamin. 

 

5.5 Utförande  

Eleverna fick instruktioner vid undersökningstillfället. Frågan lästes upp och designen på 

enkäten förklarades. Eleverna fick information om att de kunde välja om de ville skriva eller 

rita men uppmuntrades att göra bådadera. Artefakterna fick eleverna veta var ett hjälpmedel 

och inget tvång att använda för att motverka en hämmad effekt om de inte förstod dem.   En 

stor vikt lades vid att förklara enkätens forskningssyfte och därigenom att deras kunskap var 

betydelsefull. Detta är en förutsättning för att eleverna ska känna sig centrala och förstå syftet 

med deras delaktighet (Patel & Davidson, 2003). 

 

Enkäterna utfördes enskilt och vid varje tillfälle tillhandahölls eleverna ett lektionspass på 40 

minuter. De flesta var dock klara efter 20 minuter. För att motverka att eleverna stressade 

varandra när de var klara ombads vidare tyst aktivitet i form av läsning tills lektionen var slut. 

De fick även en instruktion om att de skulle behålla sina enkäter vid bänken om de under 

läsningens gång kom på mer saker.  

 

Det utfördes även observationer under undersökningstillfället. Detta för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Syftet var att se elevernas responser till situationen och 

kunna sporra de elever som såg oengagerade ut. Det skedde genom ostrukturerad observation 

där båda två agerade deltagande observatörer. Löpande anteckningar gjordes av elevernas 

mottagande (Patel & Davidson, 2003).  

 



 20 

5.6 Metodologi för analys 

Resultatet kommer att presenteras utefter kategoriseringen som utgår från Granklint 

Enochsons (2008) forskning. Dessa är indelade i fyra huvudgrupper med en tillhörande 

undergrupp och är baserade på resultat av figurfrågor (enkäter). 

 
A. Ingen visad förståelse. 

 

B. Uppvisar föreställningar som inte är 

naturvetenskapligt förankrade utifrån en 

alternativ föreställning’ om organsystem. 

 
 

C. Beskriver delar av ett organsystem enligt 

naturvetenskaplig förklaringsmodell men 

utesluter vissa väsentliga delar av 

organsystemet. 

 

D1. Elevernas svar har med de mest 

väsentliga organen men utan något 

resonemang kring upptag av näringsämne 

genom tarmväggen eller något resonemang 

om blodsystemet. 

D2. Elevernas svar har med de mest 

väsentliga organen men med ett resonemang 

kring upptag av näringsämne genom 

tarmväggen eller något resonemang om 

blodsystemet. 

 

 
 

5.7 Studiens tillförlitlighet 

För att försäkra oss om validitet (giltlighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) har vi tagit fasta på 

att använda oss av Granklint Enochsons (2008) mätning för figurfrågan. De kategorierna som 

presenteras i metodologi 5.6 är vid en jämförelse exakt återgivna. Däremot kan reliabiliteten 

diskuteras i frågan om ålderspannet. Eleverna i denna undersökning är sjätteklassare medan 

eleverna i Granklint Enochsons är niondeklassare. Eftersom den numeriska värderingen sker 

utifrån betygskriterier kan en koppling göras (Patel & Davidson, 2003).  

 

Tillförandet av artefakttyp är ett medvetet val och kan diskuteras om detta är det mest 

optimala. De hjälpmedel eleverna får är i form av fasta begrepp, vilket innebär att vi ser 

endast en artefakttyp. Patel & Davidson (2003) menar att variation av infallsvinklar ökar 

reliabiliteten.  

 

 Den kvantitativa metoden är vald för att inte kunna påverka eleverna med omedvetna signaler 

om vad som är rätt eller fel. Eleverna ombeds att låta sin enkät ligga på bänken till 

lektionspasset är över om de kommer på mer saker under tiden de läser i sin bänkbok. Detta 
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för att motverka stress av att andra elever blir klara fortare. Däremot kan våra observationer 

och försök till att inspirera eleverna att fortsätta skriva, ses som en påverkan av utfallet (Patel 

& Davidson, 2003).  

 

5.8 Etiska forskningsprinciper 

Vetenskapsrådet (1990) har tagit fram policydokument för forskning. 

 Informationskravet betyder att undersökaren ska vara tydlig med vilka villkor som 

gäller för den deltagande. 

 Samtyckeskravet innebär att den deltagande har rätt till att bestämma hur länge och 

under vilka villkor denne vill medverka. 

 Konfidentialitetskravet skyddar den deltagande genom tystnadsplikt. 

 Nyttjandekravet innebär att all data är skyddad och endast till för forskningssyfte. 

 

Innan undersökningen ägde rum gick en förfrågan ut till lärare och elever om de var 

intresserade av att ställa upp i en undersökning. När vi fått klartecken skickades en skriftlig 

förfrågan hem till föräldrar som tillsammans med sina barn undertecknade (se bilaga). Vid 

undersökningstillfället fick eleverna klargjort att de hade möjlighet att avbryta om de fann 

situationen besvärlig på något vis. Detta för att de skulle vara varse sina rättigheter att själva 

bestämma. Eleverna fick även ta del av konfidentialitetskravet om tystnadsplikt och att deras 

delande endast används i forskningssyfte. 
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6. Resultat 

I resultatdelen presenteras enkätsvaren om matspjälkningsystemet. De ord som står med på 

bilderna är de artefakter eleverna fick som hjälp vid undersökningen. Elevsvaren 

kategoriseras i fyra huvudgrupper (A-D) med tillhörande undergrupp (D2). Dessa 

huvudgrupper är tagna direkt från Granklint Enochsons (2008) studie för att kunna göra en 

jämförelse. Dessa kategorier finns representerade i avsnittet Metodologi för analys 5.6. Under 

resultatpresentationen återkommer dock kategorierna för att åskådliggöra vårt resultat så bra 

som möjligt.  

 

6.1 Figurfråga  

Samtliga 75 elever besvarade enkätfrågan ”Skriv och/eller rita vad som händer i kroppen när 

du äter ett äpple” (Bilaga).  

 

 

A. Respondenterna i denna kategori visar lite förståelse. Kategorin utgör 2 elevsvar. En 

av eleverna har dragit streck mellan begrepp och figur (tolv begrepp representerat), 

men på ett sådant sätt att dess kunskaper inte går att tolka. I figur 1 har eleven skrivit 

om begrepp som magsaft, näring och celler utan något begripligt sammanhang. ”Det 

kommer magsaft ner till penisen sen pissar man ut det”  
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B. I kategorin uppvisar eleverna föreställningar som inte är naturvetenskapligt förankrade utifrån 

en alternativ föreställning om organsystem. Här återfinns 20 elever. Det går att urskilja tre 

huvudgrupper som har utmärkande föreställningar, en där tarmarna är placerade innan 

magsäcken (Se figur 2), en där magsäcken utesluts i beskrivningen och en där kroppens 

upptag av näring är felaktigt beskrivet. Den största gruppen inom kategorin är där tarmarna är 

placerade före magsäcken, 

Figur 1 
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Det finns elever som beskriver tunntarmen före tjocktarmen, två av eleverna beskriver fel 

ordning på tunntarm och tjocktarm.  En av dessa elever har inte med tunntarmen i sin 

beskrivning utan beskriver ordningen som tolvfingertarm, tjocktarm och sedan magsäck. En 

elev som närmare beskriver sin föreställning om vad som händer i tjocktarmen ”att äpplet 

bryts ner till mindre bitar i tjocktarmen innan det åker vidare till magsäcken 

 

Två av de 20 eleverna har blivit placerade i B då deras föreställningar om var näringen tas upp 

i kroppen inte är enligt den naturvetenskapliga modellen för matspjälkningsprocessen. Båda 

eleverna har en relativt god bild över matspjälkningskanalen men beskriver näringsupptaget 

hos andra organ än tarmarna. En av elevernas resonemang lyder ” […] sen åker resten ner från 

magsäcken till gallgången. Där all näring åker ut i kroppen.”  Den andra eleven har på sin 

målning beskrivit vad som tar upp näringen i kroppen. Den är illustrerad likt bukspottskörteln 

eller lever. 

Det finns även föreställningar hos en elev att tarmluddet filtrerar bort saker. ”Det som inte 

kommer ut fastnar i tarmludd” liknande detta förklarar en elev inom området där 

näringsupptaget inte är korrekt som beskriver att tarmluddet filtrerar bort smuts och vatten.  

I den grupp i B där elevsvaren inte har med magsäcken i deras beskrivningar finns två elever.  

En elev som enbart har ritat och inte valt att beskriva sin målning med en resonerande text. 

Däremot finns ord som är dragna till bilden för att beskriva den. Ingen magsäck finns 

utplacerad i vare sig text eller illustration. Den andra eleven illustrerar ett tunt streck ner till 

större slingrande streck. I texten för elevens resonemang framkommer att det tunna strecken 

är matstrupen och de större är tarmarna, ingen magsäck återfinns.  
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Figur 2 



 26 

C. Inom kategorin finns elever vars svar behandlar delar av organsystemet men utesluter delar 

som är väsentliga. I kategorin finns 15 elever av 75. Inom gruppen finns fyra elever som 

utesluter magsäcken i sina beskrivningar exempelvis visas det i denne elevens resonemang 

”äpplen åker ner i strupen sen pressas äpplet i tarmen och sen kommer det ut i ändtarmen.” 

Vidare är det tolv stycken som enbart beskriver delar av systemet. Tio elever avslutar 

matspjälkningskanalen vid magsäcken. Så som figur 3 visar är flertalet svar illustrerade. De 

ritar strupe och magsäck. Nio av dessa tolv beskriver matspjälkningskanalen korrekt medan 

en elev visar en föreställning med tarmarna före magsäcken. Ett svar är svårtytt då eleven valt 

att rita tarmarna som om den ligger i en kvadratisk form och under denna finns ett frågetecken 

”Man äter det. Det smälts med magsaften. Maten åker igenom tjocktarmen.” Bilden visar 

tydligt att respondenten inte vet om eller var det kommer ut.  
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D. Elevernas svar innehåller de mest väsentliga organen som finns i matspjälkningsystemet 

enligt en naturvetenskaplig förklaringsmodell.  

 

D1. Elevernas svar har med de mest väsentliga organen men utan något resonemang kring 

upptag av näringsämne genom tarmväggen eller något resonemang om blodsystemet, se figur 

5. Här återfinns den största grupp av elever, 31 stycken. De har använt sig av 15 artefakter 

och de är vardagsnära såsom magsäck och matstrupe.  Endast en elev nämner körtlar ”När 

man tuggar kommer det saliv från nån körtel”.  

 

Figur 3 
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När man äter ett äpple så åker det ner i strupen och det finn två strupa som heter matstrupen och 

luftstrupen. För att äpplet inte ska åka ner i luftstrupet så fälls struplocket ner så att äpplet 

fortsätter ner i matstrupen. Sen åker det ner i matsäcken som smälter maten sen åker det via 

tarmarna och ut. 

 

Alla elever i denna kategori beskriver endast matspjälkningskanalen. Svaren är överlag inte så 

omfattade beskrivna.  De flesta beskriver vägen från magen och ner till tarmarna,  

 

[…] när du äter så kommer det ner i magen. Sen så åker det ner i tarmarna sen så kommer det ut. 

När det kommer ner i magsyran och då kommer allt ner och typ fräter i syran.  

 

Flertalet av eleverna beskriver att magsaften har en roll i bearbetningen av äpplet. 

 

23 elever beskriver att äpplet blir till avföring. 8 elever beskriver också äpplet i sin helhet och 

inte sönderdelat i mindre bitar. En elev beskriver dock,  

 

[…] i magsäcken smulas äpplebiten till en sörja. Från magsäcken går endtarmen som sörjan rinner 

igenom. Sen kommer sörjan ut igenom rumpan.  

 

Två av eleverna skriver om tidens roll i processen, både för äpplet att bearbetas och för att 

restprodukterna ska komma ut. Det visas i deras beskrivningar, ”[…] när äpplet har blivit 

mjukt och när det har blivit smält så sjunker det i magsäcken efter några timmar känner man 

att man måste gå på toa” respektive ”[…] och sen smälter maten i magsäcken, sakta det tar ca 

1 dag för maten att smällta”. Eleverna i kategori D1 skriver också om näring, vitaminer och 

mineraler men beskriver det som att det finns i äpplet som frukt. Inget resonemang kring om 

eller hur kroppen tar upp näringen. Exempelvis visas det i denne elevs beskrivning ”Av ett 

äpple får man näring, vitaminer och mineraler” 

 

En av enkäterna är svårtolkad. I texten finns endast ett resonemang om 

matspjälkningsprocessen ner till magsäcken. Däremot är tarmar utmålade på bilden, de är 

dock ritade för sig nära magsäcken men är inte tydligt sammankopplade med magsäcken. Den 

tolkades dock som en enkät som skulle höra hemma under kategori D1. 

 

D2. Elevernas svar har med de mest väsentliga organen men med ett resonemang kring upptag 

av näringsämne genom tarmväggen eller resonemang om blodsystemet. I denna kategori 

återfinns sex elever. En av eleverna i kategori D1 skriver inte om blodsystemet som en roll i 

matspjälkningsprocessen men beskriver upptaget av alla viktiga ämnen genom tunntarmen, se 

figur 4. Resterande fem elever för ett resonemang kring blodsystemet. Samtliga svar skriver 



 29 

om äpplet i sin helhet när det åker ut i blodomloppet, ”äpplet åker in i blodsystemet och ger 

näring, vitaminer & mineraler sen kommer resten ut”. Två elever nämner att tjocktarmen tar 

upp näring, vilket stämmer men för inget resonemang kring tunntarmens näringsupptag. Fem 

av sex elever resonerar om begreppen vitamin och mineral samt tre elever skriver om 

begreppet näring. I sina texter beskriver de näring som något utöver vitaminerna och 

mineralerna precis som det vore något självständigt. 

 

Två elevers målningar är extra intressanta. En elev har illustrerat vägen från matstrupen ner 

till tarmarnas början med blå färg. Där en tarm är röd och en är blå. Den röda färgen börjar 

från magsäckens slut där tarmen börjar (figur 5). Den andra eleven har en pil till hjärtat med 

texten ” Högärtat pumpar ut syre till kroppen”. Från hjärtat löper pilar över både armarna och 

ner över magen till benen. I sin resonerande text beskrivs tankegången, ”när äpplet åker i 

tarmen så sugs vitaminer och mineraler ut i blodet och ut i kroppen” (figur 6) 

 

Figur 4 
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6.2 Begrepp i undersökningen  

Eleverna har använt en del ord frekvent. De har exempelvis använt ord som matstrupe, 

tunntarm, tjocktarm och magsäck (se lista i avsnitt 5.3 Figurfrågan). Alla ord finns 

representerade förutom enzymer och spjälka. Den kategori som använt flest ord är B (20) med 

undantag av celler. Jämfört med kategori A där fem ord finns representerade. I de andra två 

grupperna C och D är tolv respektive 15 begrepp använda. Många av respondenterna nämner 

tidsaspekten för matspjälkningen. ”Det tar 12 timmar att åka igenom” tre elever nämner 

”några timmar”. ”Det tar en dag att smälta maten”. Respondenterna illustrerar tarmarna som 

långa och nämns ”Tunntarmen som är 6 meter lång”.  

 

De vardagsnära ord som förekommer är smälts, smälta, fräts, mals, pressas, krossas, matsäck 

(mag- och tarmkanalen). Rör, strupe och halsen är synonymt med matstrupen. Nedbrytning är 

underrepresenterat och återfinns i 4 elevsvar. Begreppen enzymer och spjälka finns inte 

representerade i någon kategori.  

 

 

Figur 5 
Figur 6 
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6.3 Vårt resultat jämfört med Granklint Enochson 

För att på ett enklare sätt kunna åskådliggöra skillnader och likheter mellan vår forskning och 

Granklint Enochsons har vi valt att infoga ett diagram.  

 

Jämförelse mellan vår undersökning och Granklint Enochsons                                                        

svenska och sydafrikanska (2008;2012)
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7. Analys 

7.1 sammanfattning av resultat 

 A. Det faller 2 elever av 75 under denna kategori. Dessa elever visar en mindre 

förståelse för matspjälkningen. Eftersom en del av dessa är utan antingen bild eller 

text blir det inget begripligt sammanhang. De begrepp som eleverna använt från 

artefakterna är få.  

 B. 20 elever har en alternativ föreställning som förklaringsmodell. De grupper som 

kan urskiljas är de som beskrivit tarmar placerade innan magsäcken, magsäck utesluts 

eller kroppens upptag av näringen är felplacerad. Den felaktiga föreställning som är 

överrepresenterad (16) är att de placerar tarmarna innan magsäcken. Respondenterna i 

denna grupp har utförliga illustrationer och förklaringsmodeller. Artefaktanvändandet 

är i denna kategori störst.  

 C. Respondenterna i denna grupp 15 till antalet. De behandlar delar av organsystemet 

men utesluter delar som är väsentliga. Förklaring stannar exempelvis vid magsäcken. 

Det är 12 artefakter finns med i deras resonemang.  

 D. Den största gruppen av respondenter.  Innehåller de mest väsentliga organen som 

finns i matspjälkningssystemet enligt en naturvetenskaplig förklaringsmodell. I denna 

kategori finns det två grupper. 

1. D1, Utan resonemang om näringsupptag och blodomlopp vilket är 31 elever. 

Svaren överlag är inte så omfattande beskrivet. Åtta elever beskriver äpplet i 

sin helhetsform utan att förändras under kanalens gång.  

2. D2, Med resonemang om näringsupptag och blodomlopp. Här återfinns sex 

elever. Samtliga svar beskriver äpplet i sin helhet under kanalens gång och ut i 

blodomloppet. Näringsbegreppet beskrivs som om det vore skilt från 

vitaminer och mineraler. 15 begrepp från listan är representerade.  

 

Eleverna uttrycker att det tar tid för matspjälkningen. Någon använder begrepp som ”12 

timmar”, ”Några timmar” och ”1 dag att smälta maten”.  
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Starrin och svensson (2011) menar att för att göra en så rättvis studie som möjligt ska området 

i första hand vara relevant till undersökningsgruppen och i sin tur får denna grupp inte vara av 

allt för homogen karaktär. För att förhindra detta valdes fyra olika klasser vidare befinner sig 

dessa i tre olika skolor i tre olika kommuner. Det är inte riktigt rättvist att jämföra olika 

årskurser.  Våra respondenter går i sjätte klass och jämförande studier i nionde klass. 

Undersökningen erhöll 75 elever vilka samtliga deltog och besvarade enkäten. Tanken var att 

jämföra med de betygskriterier som numer finns i sjätte klass och gav belägg för jämförelsen. 

Dock hade reliabiliteten varit högre om vi jämfört elever i samma ålder.  

 

Undersökningsgruppens storlek på 75 elever finner vi i jämförelse med Granklint Enochsons 

studie (2008) där endast 55 elever deltog som ett godtagbart deltagande. Vidare frågar vi oss 

om det är rättvist att jämföra resultaten med och utan artefakter i förhållande till spannet i 

Granklint Enochsons studie. Däremot ses 19 elever som en liten skillnad med tanke på att vår 

undersökning har täckt samtliga kategorier det vill säga alla de variationer av uppfattningar 

som den studie resultatet jämförs med.  

 

Eftersom undersökningen utgår från betygssystemet ger det belägg för den numeriska 

värderingen. Granklint Enochson (2008) menar att när undersökaren är aktiv inom den 

verksamhet som forskningen behandlar kan den ta saker och ting för givet när resultatet ska 

tolkas.  Genom att mätningen utgår från betygskriterier så kan den objektiva förhållning vi 

eftersträvar uppnås. Däremot har tanken om att intervjua de elever vars enkät varit svårtolkad 

uppkommit i efterhand för att minimera riskerna för missplacering. Eftersom eleverna har 

varit anonyma i sina enkäter så kan detta inte göras (Thagaard, 2007).  

 

Enkäten är i form av en figurfråga. Figurfrågan är en beprövad metod de den tidigare har 

använts i flertalet studie (Granklint Enochson, 2008;2012; Rowlands, 2004). Figurfrågan 

används för att jämförelsen mellan studierna ska vara så rättvis som möjligt. Eleverna har i 

metoden för figurfrågan möjligheten att uttrycka sig skriftligt alternativt bildligt eller en 

kombination mellan dessa. Stor vikt lades vid instruktionerna att uppmuntra eleverna att göra 

båda, vilket visades i resultatet. Det blev mer talande med både text och bild. En del valde att 
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illustrera hälften och skriva all men även tvärtom. Figuren är till skillnad från Granklint 

Enochsons studier (2008;2012) illustrerad med huvudet på sidan, detta för att underlätta 

målandet av svalgen och strupen. Då kan vi fråga oss om det är valida resultat? Hade 

Granklint Enochsons studier visat annorlunda med figuren från sidan? Den diskussion som 

fördes var även om omformandet av figuren är en artefakt i sig? Har vi då använt oss av fler 

hjälpmedel än vi tänkt? Figuren är även sin tur placerad till höger på enkäten. En tanke om att 

en placering där plats för text funnits på båda sidor hade varit mer optimal för eleverna. 

 

Den diskussion som fördes om begreppen var om vilken artefakt som skulle kunna vara mest 

optimal.  Hade resultatet sett annorlunda ut om tillförandet av artefakter av mer konkret 

karaktär hade fångat mer elever. Orden valdes som tillförande artefakt då Bakthin (Dysthe, 

2006) menar att mycket kunskap sitter i språket. Eftersom Lgr 11 (skolverket, 2011) tar fasta 

på artefakternas varierande karaktär tillsammans med olika metoder för att nå kunskap ställer 

vi oss frågande till vår undersökningsmetod. Borde eleverna haft fler artefakter? Borde kanske 

eleverna fått välja den artefakt som passar ju denne? Detsamma gäller de elever som inte är av 

svensk börd. Har orden hjälp dessa elever att visa sin kunskap? Säljö (2000) nämner de 

kulturella betingelserna som påverkar hur vi tänker och gör. Hur många av eleverna har 

samma kulturella bakgrund? Vilken är praktiker och vilken är teoretiker? Det hade varit mer 

tillförlitligt att använda artefakter av olika framställningar (Patel & Davidson, 2003) 

 

Eftersom platsen på enkäten är begränsad så måste det tänkas över vilka begrepp som är med. 

Vidare i betygskriteriet E står det att eleven ska kunna organens namn och se samband mellan 

organsystem (Skolverket, 2011). Därför valdes namnen på de mest väsentliga organen i 

matspjälkningsprocessen. Begrepp som blodomlopp och näring användes för att det i 

Granklint Enochsons kategorisering finns en grupp som definieras utefter huruvida kunskaper 

om näringsupptag och blodomlopp finns.  Efter att ha tagit del av resultatet kan man fråga sig 

om ordens placering kan ha bidragit till den alternativa föreställningen om att tarmarna är 

placerade innan magsäcken då denna utgör en stor grupp. Däremot kan svaren tolkas som att 

eleverna inte har blivit styrda av placeringen.  

 

I de muntliga instruktionerna lades det stor vikt på artefakten som hjälpmedel i kontrast till en 

nödvändighet. Vi frågar oss om en större uppmuntran vid att eleverna faktiskt mer ofrivilligt 

skulle använda de artefakter vi medfört skulle bidra med ett annat resultat. Det kan även vara 

så att tillsättandet av begreppen har förvirrat eleverna i grupp B. För att få ihop begrepp med 
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figur finns möjligheten att eleverna försökt tillsätta alla ord för att vara så duktiga som 

möjligt. Den påverkan vi ville frångå genom att använda oss av kvantitativ metod kan genom 

våra observationer och försök till att inspirera eleverna ha haft en motsatt effekt. Däremot 

visas det i kategorierna att eleverna har använt flertalet av de begrepp vi medfört. En 

uppföljning vore att se om eleverna hade kunnat uttrycka mer kunskap om de arbetat i grupper 

än enskilt.  
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8.2 Resultatdiskussion 

I diskussionen går vi igenom kategori för kategori för att försöka bena ut resultat ställt i 

relation med tidigare forskning och teori. Vi presenterar tankar och diskussioner som ställt oss 

frågande.  

8.3 Kategori A 

I kategorin finns enbart två elever av 75. Dessa har använt en mindre del av artefakterna men 

utan något begripligt sammanhang.  Det är därför svårt att bedöma kunskapen. I jämförelse 

med Granklint Enochson (2008) där eleven som lämnade in enkäten utan vare sig text eller 

bild finns det en tanke om att eleverna i denna kategori har försökt. Eleven i figur 1 har använt 

begreppen i olika kontexter. Å ena sidan har eleven använt saliv, celler och magsäck i 

beskrivande karaktär men inte i den utsträckningen att de går att bedöma. Å andra sidan kan 

det vara möjligt att eleven använt begrepp i en oseriös anda ”Det kommer magsaft ner till 

penisen. Sen pissar man ut det”. Den andra eleven inom kategorin har använt sig av tolv 

begrepp som dragits till figuren.  Generellt visas det inom gruppen att det inte blir någon 

större förändring i antalet elevsvar med artefakter tillsatta i kontrast till Granklint Enochsons 

svenska studie.  

 

Granklint Enochsons (2012) sydafrikanska studie fanns fler antal elever i A. En sjättedel av 

elevsvaren återfanns inom denna kategori. Det svar som presenteras i bildform (figur 2 

(Appendix III, s. 8) är irrelevant för forskningen.  Eleven skriver om sina upplevelser av 

hunger och mättnadskänsla. Det finns en tanke om att denne elev har missförstått syftet med 

figurfrågan då hälsoaspekten står i fokus. Med artefakter kanske resultatet visat annorlunda. 

 

8.4 Kategori B  

I B-kategorin återfinns många av de elever som illustrerar sina bilder detaljerat. Deras 

förklaringsmodeller är utförliga och användandet av artefakter är stort. Men något går fel i 

deras beskrivningar. Till exempel att näringsupptag sker via levern eller att de placerar 

tarmarna i fel ordning. Nordin (1992) menar att eleverna i årskurs nio hade sämre resultat om 

organens placering än de elever som gick i årskurs sex. Nordins studie pekade även på att 

eleverna i årskurs nio har bättre begreppsförståelse medan många av eleverna i årskurs sex 

lämnade sina svar oreflekterade. Granklint Enochson (2012) kritiserar den regressivitet som 
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studien visar. Men det är inte helt otänkbart att de elever som visar förståelse för kanalens 

gång egentligen har en felaktig föreställning om näringsupptaget. Det framkommer ju inte om 

svaren är oreflekterade. När kunskapen sedan sätts i kontrast till den naturvetenskapliga 

modellen kan inte eleven adaptera. Vygotskij (1995) menar att artefakterna hjälper oss att 

konstruera en bild av verkligheten. Användandet av artefakterna var störst i B-kategorin. 

Undersökningen lämnar oss frågande. Har artefaktanvändandet hjälpt oss att se elevernas 

felaktiga föreställningar som inte framkommit i Nordins studie i årskurs sex?  

 

Ovan nämnda reflektion står i kontrast med kategorin respondenter som i likhet med 

sydafrikanska elever sätter tarmar före magsäck. Granklint Enochson (2012) menar att detta är 

en kulturell betingelse. Den sydafrikanske undersökningen visar att åtta av 113 elever har 

denna föreställning medan vår visar 16 elever av 75. Granklint Enochson (2012) pekar på 

forskning om progression i lärandet. Eleverna i Sydafrika går i årskurs nio medan 

elevgruppen vi arbetat i är sjätteklassare. Då kan siffrorna vara tänkbart jämförbara eftersom 

åldersspannet är ganska vitt borde det tyda på att våra elever inte är lika utvecklade.  

 

Den diskussion som fördes var om artefakterna förvillat respondenterna eftersom listan är 

slumpmässigt skriven och tarmarna står före magsäcken. I figur 2 visar eleven dock motsatsen 

till vår tanke. Ordningen är matstrupe, struplock, några tarmar, magsäck, magsaft och 

tjocktarm och ändtarm. Vi fann inga spår på att eleverna förvillat sig på grund av artefakterna 

vilket i sin tur förbryllar oss ännu mer. Skulle elevernas uppfattning om tiden kunna vara en 

anledning? Vygotskij (2001) och Piaget (Boden, 1994) var överens om att eleverna 

konstruerar sin verklighet utifrån erfarenhet. Vygotskij menar till skillnad från Piaget att 

läraren har en viktig roll i sammanhanget och ska orientera eleverna till kunskapsinhämtning. 

Piaget hade en tanke om att eleverna själva ska ta initiativ om att finna sin kunskap och att 

läraren finns i bakgrunden som ett stöd. Rollen som ledare är inte lika framträdande i de 

konstruktivistiska tankebanorna. Ponera att eleverna hör eller läser att det tar tid för 

matspjälkningen. Det tar tid att spjälka maten och det tar tid för kymus att bli exkrementer i 

tarmarna (Sand, 2007). Om eleverna skolats i en konstruktivistisk anda kan detta då vara ett 

resultat på att eleverna konstruerat sin verklighet genom tidsaspekten? Människor vill vara i 

jämvikt med omgivningen (Helldén, 2000; Strandberg, 2006) Eleverna vet att det tar tid. Var 

ska de placera organen för att få jämnvikt i tidsaspekten?  
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8.5 Kategori C 

I kategorin finns 15 elever av 75. Granklint Enochsons svenska studie (2008) visar att 14 av 

55 elever i denna kategori har en föreställning om att det tar slut vid magsäcken. Våra 

respondenter är tio av 75. Vidare har nio av eleverna vars föreställningar avslutas vid 

magsäcken efter tillförandet av artefakterna en korrekt ordning på kanalen. Det framkommer 

inte i antal hur många elevsvar som följer ordningen inkorrekt i Granklint Enochsons studier 

men kan i figur 2 (2008, s. 40) se att det förekommer. En tanke är att artefakterna har bidragit 

till mer begrepp gällande ordningen på matspjälkningsorganen.  

I motsats till det ovan sagda har en elev ett resonemang om att tarmen kommer innan 

magsäcken. De elever som utesluter magsäcken har inte heller någon vidare användning av 

begreppen. Det är svårtolkat.  

I den sydafrikanska studien faller 46 av 113 inom kategori C. Majoriteten av dessa beskriver 

matspjälkningskanalen i form av strupe, magsäck och tarmar. Det finns däremot inget 

resonemang om att restprodukter förekommer. Endast en elev har liknande föreställningar 

efter tillförandet i vår undersökning. Eleven har illustrerat ett frågetecken i det tomrum som 

finns efter tjocktarmen.  

På en av enkäterna tolkar vi att eleven använt sig av begreppen då texten visar ett överstruket t 

ersatt med g i ordet magsäck. Cavalho et al (2004) diskuterar vardagstermer som elever 

använder istället för naturvetenskapliga begrepp. I resultatet visar det sig att eleverna 

behandlar ett större antal vetenskapliga begrepp än vardagliga. De använder tolv begrepp av 

24 i sina resonemang.  

8.6 Kategori D 

1. D1 

Här återfinns det största antalet respondenter (31) i vår undersökning. Gemensamt är att dessa 

elever har förståelse för kanalens gång men inte resonerar om näringsupptag eller blodsystem. 

Dessa elever har använt 15 av artefakterna. De vanligaste förekommande är matstrupe, 

tunntarm- och tjocktarm, magsäck och saliv. I Granklint Enochsons (2008) studie nämner 

även tre av eleverna körtlar men utan något vidare resonemang. Det är svårt att se någon 

koppling mellan artefaktanvändandet och deras svar eftersom de inte reflekterar tillräckligt 

mycket för att göra en bedömning. En elev i vår undersökning nämner körtlar men kan inte 

begreppet, däremot vet respondenten att saliv kommer från en körtel. Granklint Enochson har 
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1/3 av svaren i denna kategori medan vi har mer än hälften av eleverna. Det enda tolkning vi 

kan dra slutsats om är att eleverna i vår underökning är yngre.   

 

Tidigare studier Cavalho et al, 2004; Cakici, Yilmas, 2005; Rowlands, 2004; Nordin, 1992; 

Texteira, 2000) pekar på att eleverna har en mekanisk syn på matspjälkningsprocessen. De 

ord som är vanligt förekommande är fräser, smälter etcetera. Det kan ses som en början av 

förståelse för spjälkning. Men begreppsmässigt blir det fel. Texteira (2000) menar att elevers 

vardagsföreställningar som leder fram till ord som smälter är exempelvis när de sett mat eller 

djur ruttna. Det blir till en sörja eller ser ut som att det smälter. I vår undersökning är 

nedbrytning ett begrepp som är snålt använt. I denna kategori finns det inte representerat alls. 

Däremot finns det nämnt i Granklint Enochsons (2008) om att mat bryts ner i magsäcken. I 

Nordins (1992) studie visar det sig att eleverna i årskurs nio har en bättre begreppsutveckling 

än eleverna i yngre åldrar vilket kan vara en av förklaringarna.  

 

Åtta elever resonerar om äpplet i sin helhet. Texteira (2000) menade att elever i många fall 

behåller samma form på maten även om de nämner ord som smälter eller mjuknar. Kan det 

vara ett resultat på att de inte har någon erfarenhet av förruttnelse men har lärt sig kunskapen 

utantill. Cavalho et al. (2004) diskuterar i studien att många elever som har utantillkunskap 

och får på så vis svårt att relatera. Vilket leder tanken till att eleverna kommer att få problem 

när de sedan ska förstå hur systemen i kroppen samverkar. Kunskapen ska komma genom 

olika former. Detta för att få en helhetssyn och bli förtrogen sin kunskap (Skolverket, 2011). 

Vygotskij förespråkade situerat lärande (2001) vilket kan tolkas som om att eleverna behöver 

se förruttnelse för att kunna förstå den. De kan då lättare relatera till en inre bild för att förstå 

matspjälkningen. 

 

2. D2 

Denna kategori utgör sex elever. Begreppsanvändningen från artefakterna är inte så 

omfattande då endast nio av begreppen använts. I jämförelse med Granklint Enochsons (2008) 

svenska resultat är kategori D färre i antal i vår undersökning. Granklint Enochsons resultat 

visar att gruppen är störst antal elevsvar, då dessa utgör 24 elever av 55. I samtliga svar inom 

D2 finns något av begreppen vitamin, mineral och näring som är tillgängligt i begreppslistan 

beskrivet. Återigen ställer vi oss frågande om Granklint Enochsons resultat i B. När vi tillsatt 

artefakterna kan vi ha fått syn på elevernas felaktiga föreställningar vilket placerat dem i B 
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istället för D. Som vi tidigare påvisat så är artefakterna mest representerade i B och deras 

illustrationer samt förklaringsmodeller mest utförliga.  
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9. Slutkommentar 

Tidigare forskning pekar på vardagsspråkliga förklaringar till matspjälkningen. I vår 

undersökning har det visat sig att artefaktanvändandet är stort. Det vardagliga språket finns 

även det representerat men inte i den omfattning så att vi kan tolka elever i denna årskurs som 

begreppsfattiga inom området. Det kan tolkas i A-kategorin som att eleverna i vår 

undersökning faktiskt provar att använda begreppen istället för att lämna in ett blankt papper. 

Detsamma gäller i C-kategorin som är mer omfattande än Granklint Enochsons både svenska 

och sydafrikanske studie.  

 

Vi är förbryllade över kategori B. Vad är det som gör att vi har en sådan omfattning av elever 

där när Granklint Enochson inte har en enda elev representerad där i sin svenska studie? Vi 

kan dra paralleller till att våra respondenter är yngre men finner det anmärkningsvärt. I en 

jämförelse med den sydafrikanska undersökningen så är den mer lik vår i denna kategori. Den 

kulturella betingelsen som Granklint Enochson refererar till förklarar inte vårt resultat. 

Elevantaler som sätter tarmarna före magsäcken är överrepresenterat här. Varför är det så? 

Kan artefakterna vara en anledning till att elevernas felaktiga föreställning visar sig?      

 

För att återknyta till vår forskningsfråga: Kan eleverna visa mer kunskap om matspjälkningen 

om det tillsätts artefakter i form av begrepp? Svaret är nej. Däremot finns det tendenser på att 

eleverna använder mer vetenskapliga begrepp.  

 

9.1 Vidare forskning 

Om vi hade använt oss av andra artefakter vilka resultat hade vi då fått? Vidare vill vi mena 

att kategorin elever som sätter tarmarna före magsäcken är ett mysterium som borde 

uppmärksammas. 
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Bilagor    
I 

 

Skriv och/eller rita vad som händer i kroppen när du äter ett äpple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spjälka 

Saliv 

Nedbrytning 

Svalg 

Matstrupe 

Struplock 

Enzymer 

Övre/nedre 

magmun 

Magsaft 

Tolvfingertar

m 

Tunntarm 

Tjocktarm 

Galla 

 Magsäck 

Lever 

Bukspottkörte

l  

Aminosyror 

Tarmludd 

Celler 

Näring 

Blodsystem 

Mineral  

Vitamin 
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II 

 

Hej alla elever och föräldrar i årskurs 6! 

Våra namn är Alexandra Robertsson och Jessica Schultz. Vi går sista terminen på lärarlinjen 

på Kristianstad Högskola och ska göra ett examensarbete om elevers föreställningar om 

matspjälkningen. Arbetet är en mindre forskning där vi behöver göra empiriska 

undersökningar. För att kunna göra studien i klassen behövs vårdsinnehavares tillstånd. 

Eleverna eller kommunen där undersökningen är gjord kommer inte att framkomma. Endast 

resultatet kommer att redovisas.  

Vi är tacksamma för att så många som kan vill vara med och delta. 

 

 

Elevens namn:____________________ Vårdsinnehavare:____________________ 

 


