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Förord 
 
Vi vill tacka Transfarelvskole i Alta, Norge för att vi har fått genomföra våran praktik hos er. 
Ett speciellt tack vill vi rikta till lärarna och eleverna i årskurs fyra för den hjälp vi fått att 
utföra vårt examensarbete. Vi vill även tacka Krister Hertting och Anna Öqvist som varit våra 
vetenskapliga handledare. Ni har gett oss idéer och tips när vi kört fast på ett väldigt positivt 
och bra sätt. Tack ännu en gång för all hjälp och det stöd som vi har fått av er. 
 
 
 
Susanne Larsson & Jennie Töyrä 
 



  

Abstrakt 
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att studera eventuell förändring av elevernas motivation i 
lärandet om kostens betydelse för deras eget välmående. Undersökningen genomfördes i en 
grundskola i Norge. Undersökningsgruppen bestod av sex elever i år fyra. För att kunna 
studera detta använde vi oss av observationer där samtliga elever i år fyra observerades under 
varje lektionstillfälle. Under våra lektioner har vi haft olika moment där kosten varit det 
centrala. Vi har arbetat för att motivera eleverna till att äta näringsriktig kost. Resultatet 
visade att det finns två grupper där det i ena gruppen framgick en förändring i motivationen 
men i den andra gruppen kunde vi inte se någon förändring. Genom vårt pedagogiska arbete 
drar vi slutsatsen att det går att arbeta på detta sätt och få ett positivt resultat. 
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Bakgrund 

Inledning 
 
Vi har valt att rikta in vårat examensarbete mot att få elever mer medvetna om kost. Varför vi 
valt detta är för att media allt oftare framhäver om hur övervikt och ohälsa blir ett allt större 
problem bland barn och ungdomar. Därför anser vi att det är av största vikt att man väcker 
intresse och förmedlar kunskap om vilken betydelse kosten har för vårt leverne. 
 
Rätt kost är en förutsättning för hälsa och utveckling. Detta samband framträder tydligast 
under uppväxtåren. Det är under dessa år som våra vanor och beteenden grundläggs som ofta 
blir bestående. När det gäller barns och ungdomars kost måste det uppfattas som angeläget, att 
såväl samhället som föräldrar och de som arbetar med barn, inser sitt stora ansvar och i sin 
planering och i sitt arbete beaktar barns och ungdomars behov.(Socialstyrelsen, 1990) 
 
Genom att förmedla en god livsstil med bra och regelbundna kostvanor, kan göra våra 
efterkommande en stor tjänst. Detta är vårt ansvar som vuxna, anser Rössner (1993). 
 
Med dåliga matvanor kommer en mängd sjukdomar. Det är det största hotet mot folkhälsan i 
vårt land. Några typiska sjukdomar som vi drabbas av på grund av matvanorna är övervikt, 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar cancer m.m. (Livsmedelsverket, 1995) 
 
Som ung kan man känna sig frisk trots att man lever ett ohälsosamt liv med dåliga kostvanor, 
oregelbundna måltider, stress och lite sömn. Följden av detta kan bli att man får en lägre 
funktionsnivå som till exempel dålig koncentrationsförmåga, försämrad inlärning och man 
kan bli invalidiserad eller sjukpensionerad tidigt, men detta har man svårt för att inse. 
(Christenson & Sundling, 2000) 
  
Enligt våra erfarenheter så innebär kost inte bara att äta, det betyder så mycket mer. 
Gemenskap, dofter, färger och smaker är några utav de associationer som kosten och maten 
ger oss. Måltiderna skall vara väl sammansatta för att vi skall få i oss utav alla näringsämnen. 
Får vi inte i oss tillräckligt, eller om vi inte äter alls, så märker vi det ganska snart. Vi blir 
trötta, tappar koncentrationen och kan få huvudvärk. 
 

Styrdokument 
 
Eftersom vi valt att göra vår avslutande praktik i Norge, så tar vi även med Norges 
styrdokument för att få en inblick i hur de ser på begreppet hälsa. 
 
Svenska 
I Lpo 94 står det att: 
“Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse.” 
 
Det står även att: 
”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” 
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I kursplanen för ämnena idrott och hälsa, biologi och hemkunskap står det om den kunskap 
som skall uppnås eller strävas efter och där har kosten en central betydelse. 
 
I ämnet idrott och hälsa står det under ”Mål att sträva mot” att eleven ”utvecklar kunskap om 
vad som främjar hälsa” 
Under ämnets syfte och roll i utbildningen står det att ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att 
utveckla elevernas fysiska psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan.” 
 
I ämnet biologi står det under rubriken ”Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte 
skolåret” att eleven skall ”ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor”. 
 
I kursplanen för Hem- och konsumentkunskap står det under ”Mål att sträva mot” att eleven 
skall  ” utveckla skicklighet i att organisera, tillaga och arrangera måltider samt förståelse av 
måltidens betydelse för gemenskap, hälsa, kommunikation och kultur ”. 
 
I skollagens 14: e kapitel, paragraf 2 står det: ”Skolhälsovården har till ändamål att följa 
elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 
sunda levnadsvanor hos dem.” (Werner, 2002/2003) 
 
Norska 
I läroplanen för årskurs 1-4, under mål att uppnå för mat och måltider, tar man upp hur viktigt 
det är att man har kunskap om vad man skall äta och betydelsen av att äta frukost, lunch och 
övriga måltider för att få i sig tillräckligt med näringsämnen. De skall även lära sig att kunna 
se sammanhanget mellan kost och hälsa. 

 
I opplærningen skal eleverne: 
-bli fortrolig med matvarer som barn anbefales å spise till frukost-, skole- og  
mellommåltider  ut fra deres behov for ernæringsmessig riktig kosthold 
-lære noe om grunnleggende sammenhenger mellom kost og helse. 

 
I mål att uppnå för årskurs 5-7, för hälsa och livsstil, så skall eleverna ha kunskap vad som 
påverkar hälsan och hur en hälsofrämjande livsstil ökar prestationen. Genom praktiskt och 
teoretiskt arbete så skall eleverna lära sig vad som främjar en god hälsa och förebygger 
olyckor samt fysiska och psykosociala hälsoproblem. Eleverna skall även lära sig att knyta 
ihop kostläran till matpyramiden och kostcirkeln. 
 

Eleverne skal ha kunnskaper om hva som kan påvirke helsa, og om hvordan  
helsefremmende livsstil øker yteevnen.  
 
I opplærningen skal eleverna: 
-arbeide med praktiske og teoretiske oppgaver som tar sikte på å fremme god helse  
og forebygge ulykker og fysiske og psykososiale helseproblemer. 
-bruke enkel kostlære knyttet til kostsirkelen og matpyramiden. Få innsikt i og 
forståelse for at kosthold og livsstil har betydning for helse. 

(Den kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) 
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Kost förr och nu 
 
Förr i tiden använde de flesta människor sin kropp och sina muskler mycket mer. De jobbade 
och slet under långa arbetsdagar. Allt eftersom så har maskiner och robotar ersatt människans 
kroppsarbete. Det innebär att vi blivit allt mer stillasittande i våra arbeten. Vi rör oss mindre 
och utnyttjar motordrivna fordon istället för att använda oss utav färdmedel där vi får röra på 
oss. Även på fritiden så är vi mer stillasittande delvis på grund av datorernas framfart. Det 
innebär att vi behöver mindre mängd mat. Vi måste därför välja vår mat mer omsorgsfullt 
idag än man gjorde förr. (Holm & Plantin,1993) 
 
Matvanorna i Sverige har förändrats mycket de senaste årtiondena. Nuförtiden så använder vi 
oss allt mer utav de feta livsmedlena i vår matlagning och får i oss för lite av kostfibrer och 
kolhydrater. Barn och ungdomar stoppar i sig mer glass, godis och läsk än tidigare och det 
medför att övervikt blir allt vanligare. (Livsmedelsverket, 1995) 
 
Trots att vi vet vad som är nyttigt och bra för vår kropp samt vad som är skadligt för den, så 
slarvar vi med mat och dryck. Plate menar att en fara med vårt kostintag är när modetrender 
påverkar oss istället för att vi ser nyttan i födoämnena. Måltiden är till stor del en social 
gemenskap där vi har roligt tillsammans och delger varandra det som hänt oss under dagen.  
(Plate, 1997) 
 
Idag så håller våra måltidstraditioner på att försvinna. Tidigare samlades hela familjen runt 
köksbordet för att inta måltiden tillsammans. Idag så äter vi när vi känner för det och när vi 
har tid, så kallad frukostering. Vi är allt mer stressade idag och barnen och ungdomarna har så 
många aktiviteter på fritiden att de bara slänger i sig något när de kommer hem innan de går 
vidare till nästa aktivitet. Det är endast småbarnfamiljerna som samlas och äter tillsammans 
idag. (Christensson & Sundling, 2000) 
 

Näringsämnen 
 
Enligt Holm & Plantin (1993) så är det viktigt att vi har god kunskap om vad som är bra att 
äta för att vi ska hålla oss friska och orka mer. Det är viktigt att lära sig vad kroppen behöver 
av energi- och näringsämnen, och i vilka livsmedel de finns. Även Johansson & Skiöld (2000) 
tar upp om att maten har en stor betydelse för hur du mår, maten fungerar som byggstenar i 
kroppen. Det är därför viktigt att du får i dig de rätta stenarna annars kan du drabbas av 
sjukdomar senare i livet. De rätta ämnena i maten som är viktiga att få i sig är fetter, 
kolhydrater, proteiner, vatten, vitaminer och mineraler. 
 
Fett ger dubbelt så mycket energi som kolhydrater och proteiner. Fett skyddar också kroppens 
inre organ och verkar värmeisolerande. En annan uppgift fettet har är att tillföra vitaminer. 
Fetter finns bland annat i kakor, grädde och rent matfett. (Holm & Plantin, 1993) 
 
Kolhydrater är en grupp ämnen som kommer från växter. Några exempel på kolhydrater är 
fibrer, stärkelse och socker. Kolhydraternas huvudsakliga uppgift är att förse kroppen med 
energi. De täcker större delen av människans energiförbrukning. Det finns två sorters 
kolhydrater, snabba och långsamma. De snabba kolhydraterna är till exempel saft, läsk, 
choklad och vitt bröd och dessa ger ett direkt energitillskott. De långsamma kolhydraterna 
som pasta, ris och grovt bröd ger en mera bestående mättnadskänsla. 
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Proteiner har ingen större betydelse för kroppens energiförsörjning. Protein ingår i hormoner 
och enzymer som spelar en viktig roll i kroppen. Våra muskler använder inte protein som 
energikälla, men däremot så använder cellerna de aminosyror som proteinet består av till att 
bygga upp sina egna ämnen. Aminosyrorna är byggstenar i kroppens reparations- och 
nybyggnadsarbete. Proteiner finns i kött, mjölk, fisk och ägg. ( Almvärn & Fäldt, 2001) 
 
För att vi ska hålla oss friska och må bra så är det viktigt att vi får i oss samtliga vitaminer, 
eftersom varje vitamin har sin uppgift och kan inte ersättas. Vid brist på vitaminer så påverkas 
ämnesomsättningen negativt. Det finns fettlösliga och vattenlösliga vitaminer som måste 
tillföras kroppen dagligen. En överdosering av de fettlösliga vitaminerna leder bland annat till 
övervikt. ( Holm & Plantin 1993)  
 
Mineralämnenas funktion i kroppen är bland annat att bibehålla cellernas osmotiska tryck och 
syra/basbalans. De viktigaste mineralämnena är: 
• Kalcium, som ger cellerna byggmaterial och bygger upp tänder och benstomme. 
•  Järn, som ingår i hemoglobinet i blodet som transporterar syre. 
• Jod, som reglerar ämnesomsättningen.  
(Lindblom, Nilsson & Ringberg, 1984) 
 
Man ofta talar om bra eller dåliga matvanor utan att precisera vad som är hälsosamt eller vad 
som är ohälsosamt för vem. Alla våra livsmedel är uppbyggda av olika slags näringsämnen 
och samtliga kan omvandlas till fett i vår kropp om vi äter för mycket. Kostcirkeln är 
uppbyggd på så sätt att livsmedel med likartad näringssammansättning grupperas 
tillsammans. (Strandell, 1998)   
 
Vi äter för att leva, växa, utvecklas och arbeta. Får vi inte i oss rätt näring så visar det sig i 
form av olika sjukdomar. Därför är det av största vikt att vi känner till vad som är bra för vår 
kropp. (Holm och Plantin, 1993) 

Tidigare forskning 
 
Man kan få reda på hur barn i dagens samhälle äter genom att prata med skolmåltidspersonal. 
Dessa hävdar att på måndagar äts det mer på skolan och även före avlöning. Det visar att 
barnen under helger och innan avlöning, då föräldrarna har dåligt med pengar, så prioriteras 
inte maten lika högt. Barn som äter dåligt är betydligt svårare att handskas med på grund utav 
trötthet, koncentrationssvårigheter med mera.  
Lunchen på skolan är oftast uppvärmd och serveras före klockan elva på förmiddagen, vilket 
leder till att näringsbehovet inte räcker ända fram till middagen. Detta leder till att barnen blir 
sugna på godis, chips och annat sött innan de får i sig nästa mål. När barnen sedan kommer 
hem så serveras det ofta kolhydratrik mat med överskott på fett, som till exempel korv och 
mos. Barn har större behov av att följa kostcirkeln än oss vuxna, för att de ska må bra. 
(Paulsen och Hörner, 1986) 
 
Goda matvanor leder på kort sikt till att elevernas koncentrationsförmåga ökar, på lång sikt 
till att de presterar bättre i skolan och mår bättre. Han tar även upp att dåliga matvanor 
påverkar skolarbetet negativt. Det kan leda till att de mår sämre i skolan, får minskad 
koncentrationsförmåga och så småningom sämre betyg. Även Hälsoguiden har tagit upp att 
skolan har en väldigt viktig roll i barnens tidiga utveckling. Avsaknaden av frukost och lunch 
påverkar inlärningsförmågan och en bra skollunch främjar koncentrationsförmågan och 
välbefinnandet. (Nordlund, 1997) 
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European Youth Heart Study, som gjort en undersökning på skolbarn i Europa, visar att 12 % 
av pojkarna och 16 % av flickorna i tredje klass är överviktiga. I nionde klass är motsvarande 
andelar 16% och 12%. 
Ett annat problem för barn, förutom hälsorisken, med övervikt är att de ofta bemöts negativt, 
vilket leder till sämre självkänsla. (Internet 1) 
 
Paulsen och Hörner (1986) skriver att undersökningar som gjorts om frukost visar att barn 
som ätit en rejäl frukost har mycket lättare att följa med i skolan. Detta gäller även barn som 
är svagpresterande. Även Holm och Plantin (1993) menar att en frukost som är näringsrik och 
som ger dig nog med energi förbättrar det logiska tänkandet, kreativiteten och även din 
fysiska uthållighet. För att vi ska kunna må bra och öka vår prestation så är det väldigt viktigt 
att vi äter rätt, vilket innebär att kroppens energi- och näringsbehov tillfredsställs. Detta görs 
genom att kosten är variationsrik och väl sammansatt. (Andersen m.fl., 1989) 
 

Motivation 
 
Motivation är ett ord som används i dagligt tal, men oftast i negativa samanhang. När några 
elever i en klass är stökiga, bråkiga och allmänt okoncentrerade på det som läraren går 
igenom, då säger man att dessa har brist på motivation. Det är dock inte alltid så att ordet 
motivation finns med i negativa samanhang, det används även i positiva samanhang. Ex. den 
positiva, pliktuppfyllande eleven som alltid är tillmötesgående, elever som sprudlar av 
intresse för allt som är nytt och okänt m.m. (Imsen, 2000) 
 
Motivation är oupplösligt förbundet med inlärning. Det vi menar med motivation är kanske i 
första hand inre motiv, att eleven har ett behov att lära som kommer inifrån och inte av yttre 
faktorer som betygsättning eller beröm från vuxna. Eleven måste också för att känna maximal 
motivation uppleva att inlärningssituationen erbjuder en utmaning på en lagom nivå - varken 
för svår eller för lätt. (Imsen, 1992) 
 
För att motivera eleverna skall man tänka på att uppmuntra, samarbeta, vara uppmärksam och 
ta vara på elevernas intresse. Man skall stärka inlärningsbetingelserna, det vill säga anpassa 
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. I övrigt skall man ha en trygg och 
säker klassrumsmiljö, ge respons mot arbetena eleverna gör, både positiv och negativ kritik. 
Här bör man tänka på att inte rikta kritiken mot eleverna personligen utan direkt mot arbetet. 
(Stensmo, 1995) 
 
Det som hör ihop med motivation är hur tankar, känslor och förnuft vävs ihop med varandra 
och ger färg och glöd åt de handlingar vi utför. Det som föregår en aktivitet är känslor och 
förväntningar. Dessa fortgår sedan under aktiviteten samt består som ett minne av den. 
Motivationen sätter dessutom igång en aktivitet hos den enskilde individen och håller den vid 
liv, liksom det är motivationen som ger den mål och mening. Motivationen är också 
någonting centralt för förståelsen av det mänskliga beteendet. (Imsen, 1999) 
 
 
Inre och yttre motivation 
 
När man talar om moivation så skiljer man ofta mellan inre och yttre motivation. Inre 
motivation är till exempel när ett barn är motiverat utifrån en inre kraft. Barnet har ett behov 
av att leka för att utvecklas och här menar man att det är inre motivation som ligger till grund 
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för detta. Inre motivation hålls till liv genom ett intresse för saken, aktiviteten eller 
arbetsstoffet. Man tycker att det man håller på med är meningsfullt. Yttre motivation för 
aktiviteten eller inlärningen hålls däremot vid liv för att individen förväntar sig att få en 
belöning eller uppnå ett mål som i sig är ovidkommande. När en elev läser extra ämnen för att 
kunna ta sig in på en speciell utbildning, kallas det för yttre motivation. 
 
Gemensamt för dessa båda motivationsformer är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, 
vare sig det är inre glädje med det man gör eller hopp om belöning som är grunden för 
aktiviteten. (Imsen, 1992) 
 
Prestationsmotivation 
 
Prestationsmotivation innebär att man har en positiv inställning till att själv kunna prestera 
och klara av saker och ting. Prestationsmotivationen är inte direkt kopplad till önskan om 
belöning, utan här handlar det mer om inre motivation. ( Imsen, 2000) 
 
Johnson (1970) beskriver prestationsmotivationen på detta sätt: 
  

Prestationsmotivation är beteckningen på den önskan vi har att utföra  
något som är bra i förhållande till en eller annan kvalitetsnorm. En individ  
som är starkt motiverad att presentera något vill klara av utmaningar, inte  
bara för att uppnå fördelar eller status utan också rätt och slätt för att göra  
ett bra arbete. (Imsen, 2000, sid 294) 

 
Motivation och lärande 
 
Jansson (1997) har skrivit om olika medvetenhetsområden där han försöker visa vägen till det 
han beskriver som Kunskapsglädje. 
 

Kunskapsglädje 

Aktiv inlärning 

Kunskapssökande 
Analysfas 

Omotiverad 
Död kunskap 

 
 
Död kunskap innebär att man är omedvetet kunnig om något. Nästa nivå är omotiverad, som 
innebär att man omedvetet inte har någon kunskap. I analysfasen ställer man sig frågorna 
varför, varför lära och varför förändra? Man söker en mening med det man gör, man söker 
motivation. Kunskapssökandet är något man medvetet gör för att få den kunskap man inte har. 
Näst sista nivån är aktiv inlärning, det är då man förstår kunskapen och man ser helheten och 
ett samanhang i det man håller på med. När man sedan går vidare har man uppnått 
kunskapsglädje och då är man medvetet kunnig i sitt arbete eller sitt intresse. 
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Enligt Jansson så uppfattade inte en elev som var omedvetet kunnig sitt eget 
utbildningsbehov. En sådan elev kan knuffas i en bestämd riktning när en lärare eller annan 
ledare informerar om olika riktlinjer som läroplanen, eller som bara säger:  
- Det här måste du lära dig. 
Resultatet av detta för eleven blir mest troligt att denne bara deltar i undervisningen endast för 
att det är nödvändigt. Eleven har inte det känslomässiga engagemang som krävs för att 
kunskapen skall leva kvar, hon/han ser inte nyttan i det hon läser. 
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Syfte 
 
Vårt syfte är att studera eventuell förändring av elevernas motivation i lärandet om kostens 
betydelse för deras eget välmående. 

Metod 
 
I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod med ostrukturerade observationer 
som mätinstrument. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare 
kunskap än den fragmenterade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder. 
 
Observationer är iakttagelser av till exempel elevers beteende och prestationer i 
skolsituationen och som nedtecknas i så kallade elevjournaler. Det finns olika 
tillvägagångssätt vid observationer. Ett sätt går ut på att man i förväg bestämmer vilka 
beteenden som skall observeras och då använder man sig av ett observationsschema som är 
gjort i förväg. Ostrukturerade observationer används när man har ett utforskande syfte och vill 
använda observationerna för att erhålla så mycket kunskap som möjligt. Detta utesluter alltså 
att man har ett i förväg färdigställt observationsschema. Vid en ostrukturerad observation 
består observatörens registrering ofta i att skriva ner nyckelord. När observationstiden är slut, 
oavsett om den varit en längre eller kortare, är det viktigt att observatören skriver ner en 
fullständig redogörelse över sina observationer så fort som möjligt. (Patel och Davidson, 
1994) 
 

Försökspersoner 
Undersökningen gjordes i en tredje- och fjärdeklass som var sammanslagen. Klassen bestod 
av tretton elever, varav sex elever gick i årskurs fyra. Vi valde att observera samtliga elever i 
årskurs fyra. 
 

Bortfall 
En elev var frånvarande vid lektionstillfälle fyra. 
 

Material 
Vi har använt oss av frågor, dels vid tipsrunda (bilaga 2) och dels vid sista lektionstillfället  
(bilaga 3). Riktiga råvaror som till exempel frukter, grönsaker och mejeriprodukter har 
fungerat som del i undervisningen. 
 

Genomförande 
Eftersom vi var två studenter i samma klass så valde vi att utföra observationerna på så sätt att 
en observerade medan den andra höll lektion. Observationerna har antecknats i dagboksform, 
i löpande text. Även den student som höll lektion observerade, men utan att anteckna. Vi 
ansåg att observationer är det bästa sättet att använda för att studera eventuell förändring av 
motivationen hos eleverna. Vi har turats om att hålla lektion och att observera. Efter varje 
lektionstillfälle så har vi diskuterat det vi observerat för att minska eventuella felkällor och för 
att se så observationerna stämde överens.  
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Tidsplan 
 
Höstterminen 2002  Planering 
   Litteraturläsning 
   Inlämning av PM 
 
Vårterminen 2003  Kontakt med handledare 
   Litteraturläsning 
   Bakgrund, syfte, metod 
 
Höstterminen 2003  Lektionsplanering 
   Praktik- undersökningen genomförs v. 41-47 

Arbetet slutförs och godkänns 
 
Genomförande av utvecklingsarbete 
 
Här har vi gjort en kort sammanfattning av vad vi gjort under de sju veckor som vi har varit 
ute på praktik. Alla lektionstillfällen finns utförligt beskrivna i bilaga 1. 
 
Vecka 1 
Under den första praktikveckan så bekantade vi oss med eleverna och presenterade vårt 
utvecklingsarbete för dem. Vi hade även under denna vecka en lektion, där vi tillsammans 
med eleverna gjorde en tankekarta. 
 
Vecka 2 
Under den andra praktikveckan så hade vi två lektionstillfällen där vi gick igenom de olika 
näringsämnena som finns, samt en tipsrunda som sammanfattade den tidigare lektionen. 
 
Vecka  4 
Denna vecka hade vi ett lektionstillfälle där vi gick igenom kostcirkeln med eleverna. 
 
Vecka 5 
Här, under denna vecka, så fick eleverna ett frågeformulär som sammanfattade hela arbetet 
som vi haft tillsammans med dem. 
 
Under vecka tre, sex och sju så hölls inga lektioner som handlade om vårt utvecklingsarbete. 
Det ordinarie schemat följdes under dessa veckor. 
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Resultat 

Observationer 
 
För att få en god överblick av resultatet så redovisas observationerna för varje enskild elev. 
 
Elev 1 Under de första lektionstillfällena var denna elev väldigt okoncentrerad och 

visade inget engagemang. Vid första lektionstillfället vandrade han runt i 
klassrummet utan att egentligen göra något. Han halvlåg på stolen och visade 
inget engagemang. Var upptagen med att pillra på småsaker som han hade i 
handen. Vid lektionstillfälle tre märkte vi en stor skillnad på denna elev. Han 
blev mer aktiv genom att ta för sig mer och svara på frågor som vi ställde. Under 
resterande lektionstillfällen så ökade denna elevs intresse och han ville verkligen 
lära sig. Detta märkte vi genom att han ställde frågor och visade ett stort 
engagemang när han skulle göra uppgifter enskilt och i grupp. 

  
 
Elev 2 Vid de första lektionstillfällena var denna elev väldigt osäker och fnittrig. 

Förutom att vara okoncentrerad så verkade han ointresserad av det som vi tog 
upp på lektionen. Ibland svarade denna elev på frågor som vi ställde, men till en 
början var det ytterst få frågor han svarade på. Efter att han svarat på en fråga så 
tittade han sig runt på de andra klasskamraterna och blev väldigt fnittrig. Vid ett 
senare lektionstillfälle så blev han bättre. Han visade att han hade lite kännedom 
om det vi tog upp genom att svara på frågor lugnt och sansat och även genom att 
ställa frågor själv. Vid den enskilda uppgift som vi hade, där eleverna själva 
skulle rita en egen kostcirkel, så blev denna elev väldigt orolig. Han kunde inte 
sitta still utan gick runt och störde de andra eleverna. Däremot var han lugn när 
han jobbade tillsammans med någon annan. 
 

Elev 3 Övergripande under samtliga lektionstillfällen så deltog denna elev aktivt genom 
att lyssna koncentrerat och svara på frågor som vi ställde. Vi anser att denna 
elevs motivation inte utvecklades särskilt mycket under våra lektionstillfällen 
utan den verkade ligga på samma nivå hela tiden. 

 
Elev 4 Denna elev satt, under de första lektionerna, stilla och tittade på studenten som 

höll lektionen. Hon såg ut att lyssna väldigt noga på det som sades men hon 
deltog inte i något samtal och svarade inte heller på några frågor. Vid 
lektionstillfälle fyra så märkte vi en förändring. Vid samlingen i klassrummet 
för genomgång av frågorna så deltog hon aktivt genom att ivrigt ge svar på 
frågorna och samtala om dem. Även vid ett senare lektionstillfälle så märkte vi 
en liten förändring hos denna elev. Hon visade med hela kroppen att hon ville 
svara på frågorna och hon var väldigt duktig. 

 
Elev 5 Lyssnade, men verkade inte vara så intresserad av det vi samtalade om. Hon 

svarade på någon fråga, men motivationen var inte hög. Vid ett senare tillfälle så 
visade denna elev inget engagemang alls, hon var mer uppmärksam på 
observeraren och vad denne gjorde. Här satt observeraren i ringen tillsammans 
med eleverna. Vid sista lektionstillfället var denna elev mer intresserad än 
tidigare, hon deltog aktivt och visade stort engagemang vid grupparbetet. 
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Elev 6 Till en början så var eleven delvis okoncentrerad och omotiverad.  Detta märkte 

vi genom att han ibland fnittrade och svamlade med några av klasskamraterna. I 
början av lektionstillfällena så hade han lättare för att hålla koncentrationen 
uppe. Vid de första lektionerna så deltog han inte aktivt. Han verkade inte så 
motiverad. Vi kunde dock se en förändring vid de senare lektionstillfällena där 
han deltog aktivt genom att, bland annat, visa stor vilja att svara på frågor. 

 
Observations sammanfattning 
 
Om vi sammanfattar våra observationer kan vi se att det finns två grupper av elever. En grupp 
där eleverna till en början är okoncentrerade och omotiverade men som mot slutet av 
undersökningen, tror vi, blir mer motiverade genom att de deltar mer aktivt i undervisningen. 
Den andra gruppen av elever ligger ständigt på samma nivå. De ser inte ut att utvecklas och 
ser inte heller särskilt motiverade ut. Under lektionerna sitter de stilla och lyssnar, men de 
deltar inte aktivt i själva undervisningen. Vid ett lektionstillfälle märkte vi en tillfällig 
förändring hos alla elever. Detta var under lektionstillfälle fem (bilaga 1), då vi hade 
genomgång av kostcirkeln. 
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Diskussion 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Vi kan läsa i Patel & Davidsson att reliabilitet innebär att fundera om det sätt vi vill mäta 
undersökningen på verkligen är bra och tillförlitlig.  
 
Tillförlitligheten kan ha påverkats av att vi var två som turades om att skriftligt observera. För 
att minska eventuella felkällor så diskuterade vi efter varje observationstillfälle hur vi hade 
gått tillväga och för lektionen typiska drag, för att det inte skulle vara någon skillnad på våra 
observationer. Trots detta så kan vår studies tillförlitlighet ha påverkats av det korta period 
undersökningen gjordes och att vi använde oss av få försökspersoner. En annan faktor som 
kan ha påverkat resultatet är hur vi själva gått tillväga när vi haft observationerna. Vid ett 
observationstillfälle så satt observatören i samma ring som eleverna, vilket störde eleverna. 
Det märkte vi genom att några elever var mer intresserad av vad observatören gjorde än vad 
som framfördes av den som hade lektionen. En av lektionerna vi hade innehöll bara teori, det 
kan ha påverkat resultatet eftersom det kan ha varit väldigt betungade för eleverna att lyssna 
på. Eftersom vi gjorde praktiken i Norge så kan även kommunikationen ha varit en 
påverkande faktor av resultatet, speciellt de lektionerna vi höll i början på praktikperioden. 
 
Stensmo skriver att man skall stärka inlärningsbetingelserna, det vill säga anpassa 
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. Vi kan känna att vi såg hela gruppen 
som en enda individ och lade upp undervisningen utifrån det. Här hade resultatet kunnat bli 
annorlunda om vi hade individanpassat undervisningen mer. Då hade varje elev fått sina 
behov tillgodosedda.  Han skriver vidare att man skall ha en trygg och säker klassrumsmiljö 
och vi tror att eleverna till en början kände sig osäkra tillsammans med oss. Osäkerheten kan 
ha berott på att vi var främmande för dem och att vi använde oss av en arbetsmetod som de 
inte var vana vid. På grund av att vi gjorde praktiken i Norge så kan även språket ha skapat 
otrygghet.  
 
Beträffande validitet så skriver Patel & Davidsson att vi måste veta att vi undersöker vad vi 
avser undersöka. Eftersom motivation är ett abstrakt begrepp så är det väldigt svårt att veta 
om vi mäter rätt saker. Motivationen hos den enskilde eleven är dessutom svår att beskriva 
eftersom vi inte vet vilka andra faktorer som påverkar henne, förutom vårt sätt att arbeta, 
vilket kan ha varit helt nytt. 
 

Resultatdiskussion 
 
Under de sju veckor som vi arbetat med den empiriska delen av vårt examensarbete, anser vi 
oss ha uppnått vårt syfte till en viss del. Syftet var att studera eventuell förändring av 
elevernas motivation i lärandet av kostens betydelse för deras eget välmående. 
 
Resultatet vi har fått fram av undersökningen varierar från elev till elev. Detta tror vi bland 
annat beror på att eleverna låg på olika kunskapsnivåer. Janson har skrivit om olika 
medvetenhetsområden där han försöker visa vägen till det han beskriver som kunskapsglädje. 
I början av undersökningen anser vi att några elever låg på det lägsta trappsteget, som är död 
kunskap. Dessa elever var oengagerade och visade inget intresse för vår undervisning. Det 
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kunde vi märka genom att eleverna fäste sin uppmärksamhet på annat som skedde i 
klassrummet, som på exempelvis observeraren och andra klasskamrater. Vid ett senare 
lektionstillfälle hade dessa elevers beteende förändrats, de blev mer engagerade och började 
ställa frågor som varför vissa ämnen är viktiga och hur man vet det. Detta tolkar vi som att 
deras motivation höjts, att de vandrat uppåt i Jansons trappa.  
 
Det fanns även en grupp elever som vi anser låg mellan analysfasen och kunskapssökandet. 
Dessa elever hade redan kunskaper om ämnet och verkade inte utvecklas i lärandet. Vi såg 
ingen förändring i dessa elevers motivation och detta tror vi kan bero på att undervisningen 
inte bjöd på någon utmaning för dem. Vi kan ha lagt nivån på undervisningen för lågt. 
 
Om vi tittar på dessa två grupper av elever så kan man fråga sig varför resultatet blev som det 
blev. Imsen pratar om inre och yttre motivation, där inre motivation är när eleverna har ett 
behov av att lära sig. De tycker att det är meningsfullt. Dessa elever vars motivation höjdes, 
tror vi, kan ha drivits av en inre motivation. De blev kanske intresserade av ämnet och ville 
lära sig mer. Eleverna kanske tyckte att undervisningen låg på en sådan nivå att de såg att de 
klarade av detta och att motivationen därmed höjdes. Den andra gruppen vars motivation inte 
förändrades kan ha påverkats av vissa faktorer. En orsak kan vara det, att veckan innan vi 
kom så hade de haft lektioner som berörde de vi skulle ta upp. Vi tror att eleverna kan ha känt 
att det blev något av en upprepning, detta var inget nytt för dem. En annan faktor kan vara att 
eleverna inte såg någon mening i att lära sig om kost, de var helt enkelt inte intresserade.  
 
Vid ett lektionstillfälle som vi hade så kände vi att alla elever blev mer intresserade och 
därmed mer motiverade. Vid detta lektionstillfälle, som handlade om kostcirkeln, så skapade 
vi en förväntning hos eleverna. De var nyfikna och spända på vad som skulle ske i 
klassrummet. Vi tror liksom Imsen, att det som hör ihop med motivation är hur tankar, 
känslor och förnuft vävs ihop med varandra och ger färg och glöd åt de handlingar vi utför. 
Det som föregår en aktivitet är känslor och förväntningar. 
 
Egna reflektioner 
 
Socialstyrelsen skriver att rätt kost är en förutsättning för hälsa och utveckling. Detta samband 
framträder tydligast under uppväxtåren. Det är under dessa år som våra vanor och beteenden 
grundläggs som ofta blir bestående. När det gäller barns och ungdomars kost så måste det 
uppfattas som angeläget, att såväl samhället som föräldrar och de som arbetar med barn, inser 
sitt stora ansvar och i sin planering och i sitt arbete beaktar barn och ungdomars behov. 
Eftersom dagens samhälle är alltmer stillasittande i och med TV: n och datorns framfart, så  
valde vi att försöka få eleverna motiverade till att lära sig hur viktigt det är att man äter 
näringsriktigt. Det är viktigt att redan i tidig ålder, lära sig om vikten av detta eftersom våra 
vanor och beteenden grundläggs redan då. Även i styrdokumenten, Lpo94, så kan vi läsa att 
skolan ansvarar för att eleverna får kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse. 
 
För att eleverna ska få kunskap om detta så är det viktigt att inlärningssituationen blir en 
utmaning på en lagom nivå så att eleverna blir motiverade att inhämta kunskap. 
 
Vi tycker att det har varit mycket utvecklande att få göra undersökningen, eftersom vi lärt oss 
så mycket. Det var även intressant att göra själva undersökningen i Norge eftersom de inte har 
någon riktig skollunch utan alla elever har med sig egen matback och därmed blir kosten inte 
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så varierad. Därför såg vi det som ytterst viktigt att tala om för dem hur viktigt det är att äta 
en varierad kost för att få i sig av alla näringsämnen.  
 

Fortsatt forskning 
 
Det hade varit intressant att göra denna undersökning under en längre tid, eftersom vi tror att 
man då hade fått en högre tillförlitlighet. Det hade även varit intressant att använda sig av 
alternativa undersökningsmetoder som till exempel intervjuer och enkäter, för att se om det 
finns någon bättre metod att använda sig av vid undersökning av motivationsförändring. 
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Bilaga 1 (1) 
Lektionstillfälle 1 
Tid: ca 15 min. 
Syfte: Väcka intresse för ämnet. 
Genomförande: Vi började med att ha en introduktion där vi berättade om vårt arbete. Vi 
berättade vad vi skulle arbeta med under våra sju praktikveckor. Vi samtalade även om kost 
och mat samt vilka skillnader det finns mellan svenska och norska skolmåltider 
 
Lektionstillfälle 2 
Tid: ca 25 min. 
Syfte: Att ta reda på om eleverna hade någon uppfattning om var kost är och vilka 
associationer de hade till kost. 
Genomförande: Under denna lektion så gjorde vi, tillsammans med eleverna, en tankekarta 
där vi funderade vad kost är. Eleverna fick säga vad de tyckte och vi skrev ned det på tavlan. 
Utifrån detta så samtalade vi om vad som är bra kost och vad som är mindre bra.  
 
Lektionstillfälle 3 
Tid: ca 45 min. 
Syfte: Att eleverna skulle få en djupare kunskap om de olika näringsämnena och hur de 
påverkar vår kropp. 
Genomförande: Här samtalade vi om alla näringsämnen som finns. Först hörde vi med 
eleverna om de visste vad näringsämnen var och utifrån detta så gick vi igenom ett ämne i 
taget. Vi pratade om vad dessa ämnen är och var vi kan hitta dem. Vi tog även upp hur dessa 
ämnen påverkar vår kropp både positivt och negativt. Det var hela tiden ett samtal 
tillsammans med eleverna, inte till dem.  
 
Lektionstillfälle 4 
Tid: ca 30 min. 
Bortfall: En elev frånvarande. 
Syfte: Att på ett lekfullt sätt få testa sina kunskaper om kost och näringsämnen. 
Genomförande: Som en lite sammanfattning av det vi gått igenom hittills så anordnade vi en 
tipsrunda för eleverna. Tipsrundans frågor byggde på det som vi tagit upp vid lektionstillfälle 
tre. Först så hade vi en kort repetition av det vi gått igenom och sedan fick eleverna gå 
tipsrundan som vi lagt ut runt skolan. Denna lektion hade vi utomhus. Efter att alla gått runt 
så samlades vi inne i skolan och gick igenom alla frågor tillsammans.  
 
Lektionstillfälle 5 
Tid: ca 30 min. 
Syfte: Att lära sig hur kostcirkeln är uppbyggd, vilka näringsämnen som finns i de olika 
delarna samt hur de olika näringsämnena påverkar våran kropp. 
Genomförande: Vid detta lektionstillfälle så gick vi igenom kostcirkeln. Vi använde oss utav 
verkligt material som vi hade placerat i en kostcirkel. Ovanpå detta så lade vi ett papper som 
vi klippt i sju delar för att kunna visa en del i taget. Vi hade även släckt ner i klassrummet och 
tänt ljus runt vår kostcirkel. Eleverna fick stå utanför klassrumsdörren och vänta innan vi 
släppte in dom. När eleverna sedan kom in så samlades vi runt kostcirkeln och gick igenom 
del för del. Vi samtalade om vad de olika delarna heter, vilka näringsämnen som finns i de 
olika delarna samt vilken uppgift de har i vår kropp. Efter detta så fick eleverna rita en egen 
kostcirkel samt skriva de olika delarnas namn. 
 
 
 



  

Bilaga 1(2) 
Lektionstillfälle 6 
Tid: ca 35 min. 
Syfte: Att se om eleverna fått med sig något av det vi tagit upp under de lektionstillfällen vi 
haft med dem. 
Genomförande: Denna lektion var en sammanfattning av vårt arbete. Eleverna arbetade två 
och två med några frågor som handlade om allt det vi tagit upp med dem. I slutet av lektionen 
så gick vi tillsammans igenom alla frågor samt pratade om hur de hade upplevt vårt arbete och 
om de hade lärt sig något. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Bilaga 2 (1) 
 

Tipsrunda 
 
1. Hvorfor skal vi spise fett? 

 
1. For at bygge opp skjelette 
2. For å holde på varmen i kroppen 
3. For at vi skal kunne se godt 

 
2. Hva sker om vi spiser for mye fett? 
 

1. Du kan få problemer med hjertet 
2. Du kan få vondt i hodet 
3. Du kan få dårlige tenner 

 
3.Fett finnes i: 
 

1. sjokolade 
2. eple 
3. vann 

 
4.Du kan bli treg i magen hvis du spiser for lite… 
 

1. proteiner 
2. fett 
3. karbohydrater 

 
5. Proteiner finnes i: 
 

1. saft, kaker og godter 
2. kött, fisk og melk 
3. Vann, poteter og purreløk 

 
6. Når man spiser karbohydrater blir man… 
 

1. kvikk og glad 
2. trett og sliten 
3. sint og sur 

 
7. Når vi spiser for lite proteiner så… 
 

1. Får vi hull i tennerne 
2. Blir vi aldrig syk 
3. Vokser vi langsomt 

 
8. Hva er mineraler? 
 

1. Vitaminer 
2. Fett 
3. Kalsium, jern og jod 



  

Bilaga 2 (2) 
9. Hva er kalsium godt for? 
 

1. Kalsium bygger opp skjellete og tennerne 
2. Kalsium er godt for magen 
3. Kalsium skader skjellete 

 
10. Hvis vi får i oss for lite jern så får vi... 
 

1. Vondt i hodet og lite blod 
2. Tannpine 
3. Vondt i magen 

 
11. Hvor mange vitaminer må vi få i oss? 
 

1. 9 st 
2. 15 st 
3. 23 st 

 
12. Hvilken vitamin finnes i appelsiner? 
 

1. A-vitamin 
2. D-vitamin 
3. C-vitamin 

 



  
 

Bilaga 3 
 
Frågor 

 
1. Hva er kostsirkelen? 
 
2. Hvor mange deler har kostsirkelen? Skriv opp så mange deler du husker. 

 
3. Hvilke viktige næringsæmnen finnes i kostsirkelen? 

 
4. Hvorfor er det viktig å spise fra alle deler av kostsirkelen? 

 
 
 




