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 I 

Abstrakt 
Nyckelord: hälsa, kost, kropp, lärande.  

 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning elever i år 3 har om kost och hälsa. 
Studien undersökte även vilka förväntningar elever i år 3 har på undervisningen inom området 
kost och hälsa. Den sista frågeställningen avsåg att ta reda på om elevernas förståelse och 
uppfattning förändras när det får möjlighet att samtala med varandra. För att undersöka detta 
besökte jag två skolor i två olika rektorsområden. Datainsamlingen har genomförts via enkät, 
enskilda intervjuer samt fokusgruppsamtal. Undersökningen baserades på fenomenografi och 
sociokulturellt perspektiv. Resultatet stämde i hög grad överens med tidigare forskning om 
barns föreställningar gällande både kost, kropp och hälsa. Sammantaget visade studiens resultat 
att elevernas uppfattningar och förståelse om begreppen kost och hälsa var varierande. 
Resultatet visade även att eleverna har ett allmänt intresse inför området och vill lära sig mer 
om flera delmoment. Den sista frågeställningens utfall visade att elevernas kunskaper utvecklas 
i gemenskap med andra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 II 

Förord 
 
 
Denna studie har öppnat mina ögon för hur intressant och givande forskningsarbete är. Valet 
av område har utvecklats i och med den forskning jag läst på fritiden gällande hälsoläget i både 
världen men i synnerhet i min absoluta närhet där Norrbotten tyvärr har de sämsta 
levnadsvanorna i Sverige. Jag bär en förhoppning att folkhälsan kan förbättras genom ett tidigt 
insatt hälsofrämjande arbete. Genom denna studie har jag blivit än mer inspirerad till att som 
lärare skapa framgångsrik undervisning för ett friskare samhälle. 
 
Jag vill rikta stort tack till eleverna som deltog i studien, min familj som stöttat mig, och 
slutligen mina handledare Gunnar Jonsson och Maria Edholm som genom deras 
expertiskunskap och stora engagemang gjort detta arbete möjligt.  
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1 Inledning 
 

Kost och hälsa är ett ständigt aktuellt ämne. Ingen människa undkommer att behöva bibehålla 
en god hälsa för möjligheten till ett gott liv. Ur ett lokalt perspektiv är hälsofrågor i synnerhet 
högaktuella i och med de alarmerande resultat Region Norrbotten sammanställt gällande 
hälsoläget i länet. Norrbottningarna lider i högre grad av livsstilssjukdomar än resterande län 
vilket resulterar i den kortaste medellivslängden i riket (Wagenius, 2019).  
 
Skolan är som i många andra avseenden ett fundament till kunskap där lärdomar om kost, kropp 
och hälsa inte är ett undantag. Detta gör skolan till en grundläggande plattform för möjligheten 
att förbättra folkhälsan. Wagenius (2019) studie har visat att elevers levnadsvanor blir sämre ju 
äldre de blir. Denna vetskap gör mig intresserad av läroplanens skrivelser vad gäller kost och 
hälsa. Området är i nuläget inget eget ämne i skolan, istället är det ett kunskapsområde som 
skall ingå i flera olika ämnen. I de naturorienterande ämnena främst inom biologi beskrivs kost 
och hälsa i och med följande skrivelse i det centrala innehållet: ”Betydelsen av mat, sömn, 
hygien, motion och sociala relationer för att må bra.” (Skolverket, 2019. s.165). Området har 
även utrymme inom ämnet idrott och hälsa samt i hem- och konsumentkunskap, Således finns 
goda möjligheter att arbeta ämnesöverskridande.  

Region Norrbotten (2020) skriver att ur ett folkhälsoperspektiv är det betydelsefullt att skolan 
ser det hälsofrämjande uppdraget som viktigt. För att förtydliga detta uppdrag och för att stötta 
undervisningen i skolans naturorienterande ämnen har Region Norrbotten i samarbete med 
Länsstyrelsen i Norrbottens län tagit fram skriften Hitta ditt sätt – Kost hälsa och miljö i NO 
undervisningen (Region Norrbotten et al., 2020). En viktig utgångspunkt som poängteras i 
skriften och som också har starkt stöd i skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2019) är 
att framgångsrik undervisning måste utgå från elevernas förförståelse. Det är därför motiverat 
och intressant att i detta arbete fördjupa kunskapen om elevernas förståelse av kost och hälsa. 

Valet av studieområde har länge varit givet för mig som lärarstudent och grundar sig i mitt stora 
intresse för hälsa, kost och motion. Ett hälsofrämjande arbete bör ta sin början så tidigt som 
möjligt (Guyer et al., 2009), och därför ser jag potential i att arbeta med dessa frågor främst 
inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena i lågstadiet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om vilken förståelse barn i årskurs 3 har för begreppen 
kost och hälsa och utifrån det diskutera hur undervisningen kan utvecklas inom området. 
 

Frågeställningar: 
 
1.Hur uppfattar elever i åk 3 områdena kropp, kost och hälsa?  
 
 2.Vilka förväntningar har elever i åk 3 på skolans undervisning om kropp, kost och 
hälsa?  
 
 3.Hur kan förståelsen för kropp, kost och hälsa förändras när elever i åk 3 samtalar med 
varandra?   
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3 Bakgrund    
 

Norrbottningarna är mest ohälsosamma i hela landet. ”Om vi fortsätter leva som nu skiljer det 
åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i 
Danderyd” (www.norrbotten.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/folkhalsa/) Så lyder de inledande 
orden under fliken folkhälsa på Region Norrbottens hemsida. Norrbottningarna har största 
omfattningen av hjärt- och kärlsjukdomar och fetma vilket resulterar i den kortaste 
medellivslängden i hela landet (Region Norrbotten et al., 2020) 
 
Att upptäcka dåliga levnadsvanor hos barn och unga är viktigt. Wagenius (2019) framhåller i 
sin studie att levnadsvanor som utvecklas i ung ålder har tendenser att följa med i det vuxna 
livet. De riskbeteenden som exemplifieras i detta fall är tobak- och alkoholanvändning samt 
matvanor som leder till fetma. Individer med dessa riskbeteenden löper större risk att drabbas 
av vad som kallas för somatiska sjukdomar där cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes 
typ 2 räknas in. Samma studie visar dock att det motsatta också kan bevisas. De individer som 
grundlägger en bra livsstil i ett tidigt skede i livet har större chans att vara friska livet ut 
(Wagenius, 2019). 
 
Skolan har stora möjligheter att förbättra folkhälsan ur ett långsiktigt perspektiv. I de 
naturorienterande ämnena syftar exempelvis biologin till att eleverna skall utveckla kunskaper 
om olika faktorer som berör generellt välmående. Exempel på sådana faktorer är sömn, kost 
och hygien (Skolverket, 2019). I det centrala innehållet för årskurserna 1-3 läses: ”Betydelsen 
av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.” (Skolverket, 2019 s.165) I 
kursplanerna ges således en tydlig beskrivning att eleverna skall få möjlighet att utveckla 
kunskaper om faktorer som leder till god hälsa. 
 
Förutom i de naturorienterande ämnena ingår hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Quennerstedt et al. 
(2003) skriver dock att detta ämne har ett starkt aktivitetsfokus vilket kan bidra till att 
hälsoperspektivet ibland hamnar i skymundan. Tyngdpunkten ligger i att eleverna skall få prova 
en mängd idrottsgrenar och på så sätt få en positiv attityd till rörelse i allmänhet (Quennerstedt 
et al, 2003). Även inom ämnet hem -och konsumentkunskap har kost och hälsa betydelse. Rosén 
(2004) belyser ämnet hem och konsumentkunskap och dess potential att bredda kunskapen om 
goda levnadsvanor men påpekar att endast 0,75% av undervisningstimmarna ägnas åt detta. I 
timplanen för lågstadiet finns inte ämnet hem- och konsumentkunskap, vilket innebär att 
kunskap om kost och hälsa ska planeras in i den totala undervisningstiden (Rosén, 2004) Med 
de naturorienterande ämnenas tydliga formulering om hälsofrämjande arbete går det att se 
möjligheter att i skolan arbeta ämnesöverskridande för att skapa ett helhetsperspektiv för 
eleverna. 
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3.1 Vad är hälsa? 
 

På 40-talet presenterade World Health Organisation (WHO) en definition av hälsobegreppet 
som löd: Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara 
frånvaro av sjukdom eller defekt. (WHO, 1948). Detta konstaterande diskuterar Tengland 
(2005) med beskrivningen att denna hälsodefinition både kritiserats och skapat diskussion 
under många år. Tengland (2005) menar att denna typ av yttrande indirekt gör det omöjligt för 
någon människa att säga sig vara fullständigt hälsosam. År 1986 lade WHO till ett ytterligare 
lager på hälsodefinitionen genom skrivelsen: Hälsa är en resurs i vardagslivet, inte livets mål. 
Hälsa är ett positivt begrepp som betonar såväl sociala och personliga resurser som fysiska 
förmågor. (WHO, 1986). Några år senare uppdaterades definitionen ytterligare med att 
inbegripa människors möjlighet till självständighet: Hälsa är en resurs som tillåter människor 
att leva individuellt, socialt, och ekonomiskt produktiva liv. (WHO, 1998).  Problematiken med 
den första definitionen är att det ter sig omöjligt att vara helt och hållet hälsosam då avsaknaden 
av både sjukdom och defekter är centrala i detta uttalande (Tengland, 2005). De ytterligare 
definitionerna lägger fokus på sociala och personliga resurser samt den fysiska förmågan vilket 
inbegriper att hälsa kan uppnås trots sjukdom. I och med detta menar Tengland (2005) att det 
går att dela in teorier om hälsa och ohälsa i minst fem olika kategorier.  
 

1. Avsaknad av sjukdom (Klinisk status). 
Enligt detta perspektiv är synen på hälsa reglerat av om personen innehar en sjukdom 
eller ej. Centralt fokus läggs därför på att reda ut vad en sjukdom egentligen är. 
Teorierna om detta handlar generellt om att sjukdomen är av fysisk- eller psykisk 
dysfunktionell karaktär. Detta innebär att personen har en abnormal funktion som 
nedsätter levnadsförmågan (Tengland, 2005). 
 

2. Holistisk förmåga eller kapacitet 
Detta perspektiv riktar sig mot vilka förväntningar individen har gentemot sig själv och 
andra. Dessa förväntningar handlar om vad en människa anses kunna göra i sitt normala 
liv. Detta synsätt kallas holistisk då det tar flera dimensioner i beaktning, där exempelvis 
den omgivande miljön också får ta plats i diskussionen (Tengland, 2005). 
 

3. Välbefinnande och avsaknad av lidande  
Att ha hälsa eller vara hälsosam handlar inom denna teori om att individen mår bra både 
psykiskt och fysiskt. Här ingår exempelvis WHO:s tidiga hälsodefinition från år 1948. 
Ohälsa betyder i detta fall att individen lider på något sätt (Tengland, 2005). 
 

4. Balans eller anpassning  
Balansteorin är en av de äldsta teorierna, men likväl lever det fortfarande kvar i vårt 
moderna samhälle. Detta perspektiv handlar om att individen bör eftersträva balans i 
livet för att uppnå hälsa, där Yin och Yang uppges som ett exempel (Tengland, 2005).  
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5. Pluralism  

Den sista hälsorelaterade teorin handlar om att kombinera en eller flera av ovanstående 
perspektiv. Tengland (2005) menar att det skulle vara möjligt att skriva en lista om alla 
psykiska och fysiska förmågor som en hälsosam person skall inneha. Men denna lista 
skulle bli mycket lång, vilket gör det mer rimligt att tänka att hälsan skall bestämmas ur 
två dimensioner; Förmåga och välbefinnande.  
 

Även Quennerstedt (2007) beskriver hälsa som ett svårdefinierat begrepp. Ordet har flertalet 
innebörder som ständigt förändras beroende på i vilket sammanhang det används. För att kunna 
göra ett avstamp i vad hälsobegreppet innebär menar Quennerstedt (2007) att det behövs räknas 
in någon form av avvikelse från det normala. Nordenfeldt (2004) för resonemanget vidare och 
talar om hälsoperspektivet i två olika dimensioner; ett där människan beskrivs som en 
fungerande individ i samhället och ett annat där människan som organism granskas och 
analyseras. Det förstnämnda är ett holistiskt synsätt där människan betraktas som en helhet i 
samspel med sin omgivning. Det andra perspektivet kallar Nordenfeldt (2004) för det analytiska 
där enskilda organ och vävnader jämförs med en normalfunktion.  
 
En liknelse till Nordenfeldts två hälsodimensioner finns att läsa i Antonovskys (1996) artikel, 
där beskrivs det patogena och salutogena synsätten. Antonovsky (1996) talar om det patogena 
hälsoperspektivet utifrån ett kritiskt synsätt där författaren menar att allt för mycket tyngd läggs 
biomedicinska aspekter. Detta menar Antonovsky (1996) leder till en för smal definition av 
hälsobegreppet. Det patogena synsättet betraktar hälsa som ett statiskt tillstånd. Avvikelsen från 
hälsan är att personer har ohälsa eller är ohälsosamma. När en person uppvisar en sådan 
avvikelse från den normativa hälsan läggs fokus endast på hur detta skall botas och förebyggas. 
I förlängningen kan det fortskridande forskningsarbetet för hälsa istället riktas in mot att bota 
sjukdomar snarare än att förebygga dessa sjukdomar innan de ens har inträffat.  
 
Genom att använda en flod som en metafor förklarar Antonovsky det motsvarande salutogena 
perspektivet. Floden porträtterar i detta fall livet som rinner ut i ett vattenfall vilket motsvarar 
sjukdomen. Den vårdpersonal som behandlar personen med sjukdomen likställs som heroiska 
eftersom de räddat personen från att drunkna i detta metaforiska vattenfall, istället för att det 
ifrågasätta hur personen ramlat ifrån första början. Antonovsky (1996) menar således att 
sjukdomsförebyggande arbete handlar om att bygga barriärer och hinder så att människor inte 
trillar i det symboliska vattenfallet. Samt att ett salutogent perspektiv skall lära individerna att 
simma i floden med hjälp av dess resurser och inte hjälp utifrån. Sammanfattningsvis handlar 
det salutogena synsättet om att fokus läggs på hur individer skall bibehålla ett hälsosamt liv, 
samt förebyggandet av sjukdomar (Antonovsky, 1996). 
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3.2 Barns förståelse om kost, kropp och hälsa 
 

Kost och kropp 

Reiss et al. (2002) genomförde en studie där elever mellan sju och femton år från flera länder 
deltog. I denna undersökning ombads eleverna att presentera hur de utifrån ett biologiskt 
perspektiv såg ut på insidan av kroppen. Resultatet visade att eleverna hade relativt goda 
kunskaper om skelett, gasutbyten och matspjälkningsorgan. I linje med Reiss et al. (2002) studie 
lyfter Teixera (2000) fram ett intressant perspektiv i undersökningen av fyra till tioåringars 
uppfattning om det mänskliga matspjälkningssystemet. Syftet i studien var att ta reda på hur 
biologiska kunskaper fångas upp av barnen. Testgruppen intervjuades en och en där samtliga 
fick äta en chokladbit för att sedan presentera hur denna chokladbit färdades genom kroppen på 
ett papper där en konturbild av en kropp var förberedd. Studien visade att barnen i de yngsta 
åldrarna drog slutsatsen att chokladbiten slutligen hamnade i benen med hjälp av rörelse från 
kroppen. Det nämndes inget exempel på kemisk process och magen benämndes snarare som ett 
tomt område (Teixera, 2000). Vid åtta års ålder presenterar barnen kunskap om att magen 
innehåller flera olika organ som alla på något sätt är med i processen att förvandla mat till 
avföring. Tioåringarna i studien visade på begreppsliga kunskaper i och med de 
organbenämningar som fanns till deras förfogande. Tioåringarna valde att använda näst intill 
alla ord i sin beskrivning av matspjälkningen, såsom: ”mouth, pharynx-oesophagus, abdomen 
and anus.” (Teixera, 2000, s.509). Detta till skillnad från fyraåringarna som exempelvis valde 
att kalla magen för ”tummy” (Teixera, 2000, s.509). Rowland (2004) jämför sin studie med 
Teixeras (2000) och talar om dess snarlika resultat. Barnen i båda studierna delar således 
uppfattningen om att matens väg genom kroppen är av mekanisk karaktär där viktiga delar som 
tuggandet av maten tog stor plats. Det visade sig även i Rowlands (2004) studie att barnen inte 
uppvisade kunskaper på att någon form av kemisk process tog plats i kroppen. Däremot 
presenterade barnen i båda studierna kunskaper om att maten agerade bränsle för kroppen, där 
jämförelsen med bilar och bensin ibland framkom. Hur detta gick till rent biologiskt var för 
barnen oklart (Teixera, 2000, Rowland, 2004). Dessa resultat kan sättas i relation till en tredje 
undersökning av Carvalho, Silva, Lima, Coquet & Clemént (2004). Testgruppen i denna studie 
bestod av två elevgrupper mellan fem till sex år- och nio till tio år. Här upptäcktes samma typ 
av uppfattning som i Teixera- (2000) och Rowlands (2004) studier. Den yngre elevgruppen 
antog att ju mer kroppen rörde på sig desto mer rörde sig även maten inuti kroppen. Den äldre 
elevgruppen visade emellertid större kunskaper om matspjälkningskanalen men ingen av dem 
kunde visa kunskaper om hur maten skulle tas upp som näring för cellerna, därmed nämndes 
inte kopplingen mellan tarmar, blodsystem eller matspjälkningsprodukter (Carvalho, Silva, 
Lima, Coquet & Clemént, 2004). 
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Hälsa 

Turner et al. (1997) utförde en studie där de jämförde skillnaden i uppfattningar vad god hälsa 
innebar för elever från England och Sverige. Studiens resultat visade att båda ländernas elever 
drog slutsatsen att god hälsa var nära sammankopplat med en hälsosam kost där grönsaker ofta 
nämndes tillsammans olika typer av rörelse och motion. Den psykiska hälsan var sekundär och 
uppkom sällan som en grundläggande faktor för generellt välmående. I en testgrupp där åldern 
på eleverna var fem till tolv år, visades en vanlig uppfattning att eleverna ansåg att vitaminer i 
tablettform ofta kopplades samman med god hälsa. Dock var samma studiegrupp relativt 
omedvetna om att vitaminer är naturligt förekommande i maten (Turner et al, 1997).  En annan 
upptäckt var att eleverna sällan nämnde fibrer eller proteiner. De hade dock bättre kunskaper 
om rött kött och att detta innehöll fett. Möjligheten att kunna se och valet att kunna skära bort 
fettet var också något som eleverna ofta nämnde. Dock var eleverna inte lika medvetna om att 
oljor av olika slag också innehöll fett (Turner et al,1997). 
 
Piko och Bak (2006) belyser i sin studie att barn i allmänhet har en relativt god kunskap om hur 
en god hälsa skall upprätthållas. Barns attityd för god hälsa är således relativt bra då de i regel 
uppmanar till en god livsstil för att hålla sig friska livet ut. I samma studie visar det sig även att 
barnen uppvisar nyfikenhet i området genom sitt engagemang i undersökningen. Piko och Bak 
(2006) föreslår därför att barn skall ges större utrymme att aktivt få delta aktiviteter som 
utvecklar deras förståelse inom området. Det visar sig även i samma studie att barnen 
eftersträvar en hälsosam livsstil men behöver fördjupade kunskaper i området för att kunna 
förverkliga detta (Piko & Bak, 2006). 
 
 I linje med Piko och Bak (2006) understryker Almqvist et al. (2006) samma resultat och 
framhåller vikten av att barn i ett tidigt skede får utbildas i vilka faktorer som bidrar till god 
hälsa. Det visar sig att barn som utvecklar tidig förståelse uppvisar bättre levnadsvanor senare 
i livet. I Almqvist et al. (2006) studie där syftet låg i att undersöka barns uppfattning om vad 
hälsa innebar frågades barn i åldrarna fyra till fem år hälsorelaterade frågor, varav en löd: ”Tell 
me what you should especially do to be healthy?” (Almqvist 2006, s.278).  I svaren framkom 
det att många av barnen hade viss förståelse av vilken mat som bör undvikas och inte. Till de 
sämre kostvalen hördes ofta olika typer av läsk. Vidare menade flera av barnen att intagandet 
av medicin och vitaminer tillhörde de goda hälsovanorna. De största av faktorerna som nämndes 
som hälsofrämjande var dock vikten av fysisk aktivitet där tillgången till frisk luft var en 
grundpelare. De visade även god förståelse i att sömn var en viktig faktor för att må bra. I 
resultatet av studien diskuterar författarna det faktum att barnen trots sin unga ålder förstår att 
hälsa som helhetsbegrepp är mångdimensionerat. Trots att de ofta refererar till olika 
hälsofaktorer på ett åldersadekvat sätt är de mycket medvetna om hur hälsa skall upprätthållas. 
Studien visar även att eleverna är intresserade av kunskapsområdet vilket är en god grund att 
bygga vidare hälsofrämjande arbete på (Almqvist et al. 2006).  
 

I Michela och Contentos (1984) studie upptäcks också ett mönster av att barnen i studien 
identifierar grönsaker som näringsrik och då i förlängningen hälsosam för kroppen. Det visade 
sig även att barnen med argument för köttets synliga fett och vetskapen om att mjölk också 
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innehåller fett menade att dessa befann sig i kategorin ohälsosamma livsmedel. I Zeinstras m.fl. 
(2007) studie uppvisas att barnen använder grönsaker som en form av validering om maten de 
äter är nyttig eller inte. Barnen är väl medvetna om de regler som deras föräldrar anför gällande 
att grönsaker skall ätas vid varje måltid och refererade också till nyttig mat genom påståendet 
”it’s healthy, because it’s green” (Zeinstra et al., 2007, s.7). I en av de kategorier som urskildes 
i Zeinstras m.fl. (2007) studie var den att barnen influerades i hög grad av sina sociala 
gemenskaper, följaktligen betyder det att de refererade till andra, exempelvis, föräldrar för att 
validera vad som var nyttigt eller onyttigt.   
 
3.3 Ett norrbottniskt perspektiv 
 

I (Region Norrbotten et al., 2020) skriver författarna att norrbottningarna generellt har sämre 
hälsa än i övriga riket. Medellivslängden är kortare, hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare och 
fetman är mer utbredd. Vad som dock är positivt i det hela är att norrbottningarna även uttrycker 
en känsla av trygghet och tillit till sina medmänniskor samt att de är mindre stressade. Dessa 
faktorer menar författarna är en bra grund för ett hälsofrämjande arbete. Wagenius (2019) har i 
samarbete med Region Norrbotten sammanställt en rapport där barn och ungdomar i årskurs 
fyra, sju och ett i gymnasiet fått svara på hälsorelaterade enkätfrågor. Områdena berörde kost, 
fysisk aktivitet, tobaksvanor, skärmtid och alkoholkonsumtion. Resultatet visar att dessa barn 
och ungdomar generellt skattar sin hälsa som god men att det finns många förbättringsområden. 
I stort handlar dessa förbättringsområden om den psykosociala hälsan. Det framkommer även 
att det bör sättas in stödinsatser för att den yngre åldersgruppen skall bibehålla de goda 
levnadsvanorna som presenteras i studien. 
 
Wagenius (2019) betonar att riskbeteenden, exempelvis tobak- och alkoholkonsumtion, som 
grundläggs vid ung ålder i större utsträckning leder till sjukdomar i vuxen ålder. Wagenius 
(2019) fortsätter med att beskriva korrelation mellan exempelvis intaget av sötade drycker och 
skärmtid, liksom konsumtionen av fruktostmåltid och högre aktivitetsnivå. Det verkar således 
enligt Wagenius studie (2019) att goda levnadsvanor föder fler hälsofrämjande val och tvärtom.  
 

Den socioekonomiska faktorn är även viktig att uppmärksamma. I en studie gjord av 
Livsmedelsverket (2018) visade det sig att barn som kom från hushåll där vårdnadshavarna 
erhöll någon form av högre utbildning även uppvisade bättre levnadsvanor. De framkom att 
barnen exempelvis åt fisk en gång i veckan och att intaget av grönsaker var en daglig företeelse. 
I hushåll där vårdnadshavarna emellertid hade en lägre form av utbildning visade det sig att 
intaget av sötade drycker var högre samt att fetma var mer vanlig. I och med dessa resultat 
menar Livsmedelsverket (2018) att det behövs införas långsiktiga satsningar för att minska 
klyftorna i samhället. För att kunna erbjuda en jämlik hälsa krävs det exempelvis att den 
hälsosammare maten blir mer tillgänglig samt att en begränsning på marknadsföringen av 
ohälsosam man bör införas (Livsmedelsverket, 2018). I och med denna forskning är det relevant 
att nämna skolans kompensatoriska uppdrag där även den ojämlika folkhälsan skall 
uppmärksammas. Skyldigheten gäller att skolan skall sträva efter att uppväga skillnader i alla 
elevers förutsättningar oavsett utgångspunkt. Förutom att detta exempelvis kan handla om 



 9 

funktionsvariationer av olika grad så räknas även socioekonomiska skillnader in. Skolan har 
således i uppdrag att se till att även klyftor i folkhälsan skall utjämnas (Folkhälsomyndigheten, 
2020). 
 

Den kroppsliga självbilden är inte något som mäts i de elevhälsoenkäter som sammanställts av 
Wagenius (2019). Vid läsning av de nationella mätningarna gjorda av Livsmedelsverket (2018) 
är det tydligt att unga utvecklar negativa tankar om sin kropp i takt med stigande ålder. Denna 
negativa uppfattning om den egna kroppen verkar korrelera med flera typer av sämre 
hälsofaktorer, däribland noteras psykiskohälsa. Den psykiska ohälsan bidrar till sämre 
levnadsvanor, exempelvis lägre grad av fysisk aktivitet samt lägre intag av frukt- och grönsaker. 
Elever som upplever sin hälsa som god verkar också ha en bättre relation och inställning till sin 
kropp (Wagenius, 2019).  
 

Norrbottens livsmedelsstrategi (2017) understryker vikten av att människor skall få möjlighet 
att öka sina kunskaper om matens produktion, innehåll och påverkningsfaktorer på dels hälsa 
men också på miljön. Den norrbottniska maten är förhållandevis ren och klimatsmart vilket kan 
bero på flera saker. Några av dessa är att jorden är bördig och har således goda förutsättningar 
för odling, särskilt vid kustområdena och älvdalarna. Vattendepåerna är stora tack vare av hög 
nederbörd och den nedåtgående transporten av vatten. Det svala klimatet gör det svårt för 
sjukdomar och parasiter att överleva och det är även höga krav på djurhållning och hygien. 
Trots goda förutsättningar för självförsörjning har Norrbotten relativt låg grad av egen 
produktion, där andelen ligger omkring 20–25 procent. Mer än hälften av resterande 
matproduktion är importerad från andra länder, och resterande från andra delar av Sverige. 
Mycket av denna importerade mat kan emellertid bytas ut mot lokala råvaror med samma typer 
av näringsinnehåll, det är exempelvis därför de Norrbottniska kostråden rekommenderar potatis 
istället för ris (Region Norrbotten 2020).  
 
3.4 Praktiknära undervisning i området kost och hälsa  
 

I Region Norrbotten et al. (2020) beskriver författarna att naturvetenskap ofta kan upplevas 
abstrakt eftersom flera delområden kan vara svåra att ta på eller se med blotta ögat. 
Kunskapskraven (Skolverket, 2019) beskriver samtidigt att eleverna förväntas kunna göra 
systematiska undersökningar samt ha begreppskunskap. Vidare förväntas eleverna även ha 
kunskap om modeller som kan beskriva olika naturvetenskapliga skeenden, i såväl 
människokroppen som i naturen och samhället.   
 

Ett verktyg för att hjälpa eleverna att ta till sig kunskaper och förmågor inom det 
naturvetenskapliga ämnet, och i förlängningen kunskaper om hälsa är att arbeta utifrån ett 
situerat arbetssätt. Detta synsätt har kopplingar både till pragmatismen och det sociokulturella 
perspektivet. Deweys bärande kritik gentemot skolan är att den kan bli för abstrakt i relation till 
den vardag eleverna lever i. Liknande argument finns även i det sociokulturella synsättet där 
tyngdpunkt läggs vid att lärande inte skall begränsas till den formella utbildningen. Skolan skall 
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enligt detta perspektiv ha en central roll i att återskapa färdigheter som behövs i samhället 
(Säljö, 2015). Höst (2017) skriver att elevers minskade intresse för naturvetenskap kan 
motverkas genom att de får ta till sig innehållet på ett sätt som motsvarar verkligheten utanför 
skolan. Detta uttalande har sin grund i pragmatismens idéer om fördelarna med vad som kom 
att kallas för praxisgemenskaper. Detta begrepp innefattar att kunskaper skall vara en integrerad 
del av praktiken och att lärandet skall ske genom kollektiva aktiviteter där kunskaperna görs 
tydliga för nybörjare (Säljö, 2015).  
 

Området kost och hälsa är inget undantag vad gäller att det ibland kan upplevas abstrakt för 
eleverna. Det finns flera möjligheter att kombinera hälsofrämjande arbete där det samtidigt går 
att konkretisera det naturvetenskapliga ämnet på ett, för eleverna, begripligt sätt. Ett exempel 
på situerat lärande kan vara att eleverna får möjlighet att besöka platser som kopplas till 
läroämnet. Ur det hälsodidaktiska perspektivet kan dessa vara hälsocentraler, 
träningsanläggningar, lantbruk, och livsmedelsförädlare. Genom att eleverna får träffa personer 
med spetskompetens inom ämnet får de den önskvärda autenticitet som läroböcker inte alltid 
kan erbjuda. Region Norrbotten et al. (2020) understryker även att det är viktigt att eleverna 
sedan får vara delaktiga i egna experiment kopplat till det valda temat, exempelvis genom att 
prova odla egna grönsaker. 
 

Det situerade lärandet är dock inte omöjligt att skapa för eleverna i klassrummet. I Region 
Norrbotten et al. (2020) nämns flertalet övningar som ämnar att eleverna får utveckla de 
naturvetenskapliga förmågorna på ett praktiknära sätt, trots att de inte lämnar skolan. Bland 
förmågorna som omnämns i kursplanerna (Skolverket, 2019) beskrivs att eleverna skall arbeta 
med hjälp av modeller. Enligt Region Norrbotten et al. (2020) kan läraren exempelvis använda 
sig av matcirkeln som är ett exempel på en modell för att beskriva hur en balanserad kost skall 
se ut. En fördjupning i detta område kan vara att eleverna får använda tallriksmodellen. Detta 
tränar elevernas förmåga att se till att kroppen får i sig rätt mängd energi och näring. Det 
fortsatta arbetet kan vara att eleverna får undersöka den mängd näring som behövs i relation till 
den aktivitetsmängd som utförs av dem.  
 

Enligt Region Norrbotten et al. (2020) har elever i de lägre årskurserna ofta grundläggande 
kunskap exempelvis om var viss mat kommer ifrån och vad som skall konsumeras för att 
bibehålla god hälsa. Men det finns vissa kunskapsluckor som ofta handlar om att eleverna har 
svårt att förklara vilken kemisk process som sker i kroppen vid matintag. Detta resultat kan 
liknas vid innan nämnda studier (Teixera, 2000; Rowland, 2004; Carvalho, Silva, Lima, Coquet 
& Clemént, 2004). Dessa kunskapsluckor är inte omöjliga att fylla enligt (Region Norrbotten 
et al., 2020) genom att eleverna får möjlighet att arbeta praktiknära med fokus på att 
konkretisera innehållet.  
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3.5 Skollunchen som didaktiskt verktyg  
 

Eftersom kost och hälsa inte är ett eget ämne inom den svenska skolan är det av intresse att ta 
upp de tillfällen där området passar bäst att få ta utrymme. Skolmåltiden skall enligt skollagen 
omges av skolans uppdrag samt vara en del av undervisningen (SFS:2010:800). I läroplanerna 
finns vidare stöd för att vikten av undervisning i kostlära, vilket styrker det faktum att 
skolmåltiden bör få utrymme i den övriga undervisningen. I ämnet biologi presenteras följande 
formulering: ”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.” 
(Skolverket, 2019, s.165) Detta konstaterar att eleverna efter avslutad årskurs tre skall ha 
behandlat betydelsen av olika hälsorelaterade aspekter, där betydelsen av kost och mat är en av 
tyngdpunkterna (Skolverket, 2019).  
 

Med koppling till skollagens bestämmelse att alla barn skall erbjudas näringsriktiga 
skolmåltider (SFS 2010:800), har Livsmedelsverket tillsammans med Skolverket utarbetat ett 
pedagogiskt stöd för att använda skolmåltiderna som en resurs i undervisningen (Skolverket & 
Livsmedelsverket, 2013). Detta samarbete mynnades ut i materialet ”Skolmåltiden – en viktig 
del av en bra skola” där flera aspekter lyfts fram. Tyngdpunkt läggs dock i det faktum att 
skolmåltiden är essentiell för att eleverna skall kunna prestera under dagen. Budskapet i detta 
material kan sammanfattas med de råd som Livsmedelsverket, på uppdrag av regeringen, har 
arbetat fram. Dessa råd lägger vikt vid hur skolor kan upplysa eleverna i hur god kost och hälsa 
skall upprätthållas. Några av förslagen som Livsmedelsverket presenterar är: 
 

-Tillräckligt med mat  
-Regelbundna och fasta mattider  
-Lugn och trivsam miljö  
-Eleverna skall få nog tid till att äta 
-Näringsriktighet 
-Hållbarhet 
-Kulturellt integration 
 
(Livsmedelsverket 2013) 
 

Eftersom skolan har en bärande roll i folkhälsoarbetet (Partanen, 2019) är det viktigt att den för 
eleverna visar sambanden mellan olika hälsofaktorer men också genom att erbjuda näringsrik 
kost. Sverige och Finland är unika genom att de är de enda länderna i världen som har lagstiftat 
kostnadsfria måltider (Hörnell, Lind & Silvferdal, 2009). Genom att måltiderna blir en 
gemensam stund i skoldagen finns det flera möjligheter att se detta som ett lärandetillfälle.  
genom den autenticitet och äkthet som skolmåltiderna besitter kan eleverna genom lärarna 
stöttas i förståelsen hur en sund kost skall se ut (Skolverket & Livsmedelsverket, 2013). 
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3.6 Undervisning om hälsa i Europa 
 

Folkhälsa är ständigt på agendan vilket betyder att länder samarbetar för att förbättra och 
utveckla området. Europeiska kommissionen är ett exempel på en institution som bidrar med 
att minska hälsoskillnaderna mellan länderna (Europeiska kommissionen, u.å), genom att 
ständigt vara uppdaterad enligt ny forskning som presenteras världen över.  
 
Undervisningen inom hälsa och kost ser olika ut mellan de europeiska länderna vilket gör det 
intressant att lyfta blicken för hur ett hälsofrämjande arbete ser ut utanför nationens gränser.  
 
Den generella utbildningen om hur en hälsosam livsstil skall se ut är i de allra flesta länder 
integrerad i den övriga undervisningen, däribland Sverige (European commission, 2013). 
Endast tre länder har hälsokunskap som ett integrerat obligatoriskt ämne i läroplanen, en av 
dessa länder är Finland där ämnet introducerades år 2004 efter att det visat sig att elever mådde 
allt sämre både psykiskt och fysiskt (Aira et al, 2014). Vad gäller övriga Europa är de allra 
flesta länder överens om att undervisning i hälsorelaterade områden är viktiga, det är dock olika 
hur dessa länder väljer att behandla denna undervisning. Det finns en genomgående politisk 
vilja att förbättra kunskaperna om kost och hälsa vilket inte minst finns att läsa i de nationella 
strategier och utbildningsystem som syftar till att uteslutande förbättra livskvalitén hos barn och 
unga (European commission, 2013).   
 
Gemensamt för de europeiska länderna är att hälsorelaterad undervisning inte ges så stort 
utrymme i jämförelse med övriga ämnen. Det visar sig också att hälsorelaterad undervisning 
generellt lägger ett stort fokus på motoriska färdigheter snarare än ur ett holistiskt perspektiv 
där hälsa betraktas som en helhet (European commission, 2013). 
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4 Teoretiskt ramverk 
 
I denna del presenteras fenomenografi och sociokulturell teori som ligger till grund för att 
beskriva studiens frågor. Avsnittet beskriver fenomenografin som ett redskap för att förstå hur 
människor uppfattar fenomen. Till sist presenteras även det sociokulturella perspektivet för att 
skildra hur människor tar till sig detta fenomen med varandra och om kunskapen förändras i 
samtalet.  
 

4.1 Fenomenografi  
Alexanderssons (1994) förklaring till begreppet är att fenomenografi är ett sammansatt ord där 
det första ordet fenomen betyder; ”Som det visar sig”. Det andra ordet grafi betyder; ”beskriva 
i ord eller bild”, resultatet blir således ”Beskriva som det visar sig”. Marton (1998) beskriver 
fenomenografin ur två aspekter den fenomenografiska forskningens avsikt är att beskriva hur 
någon uppfattar något, och att forskningens objekt är att uppmärksamma variationen av dessa 
uppfattningar.   
Termen fenomenografi användes första gången år 1981 av Ference Marton. Begreppet växte 
fram ur en forskningsansats där syftet var att ta reda på studenters upplevelser av lärande.  
Studien fokuserade på hur dessa studenter närmade sig innehållet av sina egna studier, resultatet 
undersöktes sedan genom att se vilken kunskap de i slutändan tagit till sig (Svensson, 1994). 
Studien handlade inte om att beskriva om eleverna lärt sig, vilket ofta görs i kvantitativa 
kunskapstest. Huvudmålet var att ta reda på studenternas varierande sätt att förstå ett fenomen. 
Svensson (1994) kunde tidigt urskilja en indelning i hur studenterna hade förstått sitt tilldelade 
innehåll, denna indelning benämndes som yt- och djupinlärning. Det huvudsakliga syftet i den 
fenomenografiska forskningsteorin skriver Wernberg (2005) handlar således om hur fenomen i 
den omgivande miljön uppfattas av oss människor. Fenomenografins syfte är att skildra olika 
människors sätt att uppfatta något och sedan presentera variationen av dessa uppfattningar. 
Fenomenografin är kvalitativ i den mening att den beskriver fenomen i världen genom hur 
människan uppfattar dem. Dessa uppfattningar jämförs sedan med varandra och därigenom går 
det att urskilja olika variationer. Variationerna används sedan för att skapa lärandesituationer 
passande för elevernas förkunskaper och erfarenheter (Wernberg, 2005).  
 
4.2 Fenomenografiska utfallsrum  
 

Fenomens utfallsrum kan förklaras som beskrivningskategorier som åskådliggör de olika sätt 
som en människa erfar ett fenomen och hur förhållandet mellan dessa uppfattningar ser ut 
(Marton & Booth, 2000). Fenomenografins utgångpunkt är at uppmärksamma variationen 
mellan sätt människor uppfattar olika fenomen, detta snarare än att lägga fokus på likheterna. 
Människor uppfattar i regel den omgivande världen på olika sätt, uppfattningen är ett sätt 
personen i fråga förstår eller upplever någonting. Uppfattningar är följaktligen kvalitativa sätt 
att förstå något i omvärlden, och dessa uppfattningar är med stor sannolikhet vitt skilda från 
människa till människa. De olika kategorier av uppfattningarna benämns i fenomenografiska 
termer för utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2019). Ett fenomenografiskt utfallsrum kan 
användas för att på ett kvalitativt sätt undersöka relationerna mellan de olika uppfattningarnas 
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kategorier men också mellan uppfattningskatergorin och det fenomen som undersöks. Det 
bringar även klarhet i presentation av insamlat datamaterial genom att forskaren på detta sätt 
kan rangordna eller särskilja de olika uppfattningarna på ett överskådligt sätt Enklare uttryckt 
undersöker fenomenografin hur en population uppfattar ett visst fenomen (Alexandersson, 
1994). 
 

4.3 Sociokulturellt perspektiv på hälsofrämjande arbete 
 

Läroplanerna i Sverige har ett övervägande sociokulturellt och pragmatiskt tema där språk och 
kommunikation är grundpelarna (Alexandersson & Swärd, 2015) Eftersom denna studie 
utforskar möjligheterna i att arbeta hälsofrämjande i skolan är det viktigt att ta reda på vilken 
vetenskaplig grund skolverksamheten vilar på.  
 

I relation till det svårdefinierade hälsobegreppet som Quennerstedt (2007) diskuterar, kan man 
säga att barn erhåller kunskap om hälsa och kost genom vad Vygotskij kallade mediering. 
Språket är i detta fall det medierande verktyget som använts, barnen lär sig således genom 
språket (Säljö, 2015). Mediering sker ständigt och den hjälper oss att förstå vår omgivande 
miljö. Vygotskijs grundtankar är att barnet formas i samspel med sin omvärld, där får barnet 
kunskaper om det språk som används. Detta skiljer sig åt mellan individer (Säljö, 2015). 
 
En betydande symbol för det sociokulturella lärandet är användandet av begreppet 
appropriering. Begreppet syftar till att barn i interaktion med vuxna och deras språk och 
beteenden tar till sig och använder dessa för eget bruk (Säljö, 2015). Socialisationen innebär 
således att barnet approprierar de kunskaper, begrepp och beteenden som genomsyrar den 
omgivande miljön. Exempelvis kan detta handla om att barnet möter och tar till sig ord som 
”lampa” eller ”glad” i samspel med andra. Barnet kommer sedan att både känna igen ordet och 
veta vad det betyder, för att slutligen spontant kunna använda dem på egen hand. Det 
sociokulturella perspektivet innebär således att lärandet sker genom medverkan i interaktion 
och samspel med andra, utan att situationen i fråga är formellt organiserad för lärande (Säljö, 
2015). 
 

4.3.1 Den proximala utvecklingszonen  
Vygotskij menade att lärande och undervisning bygger på en ojämlikhet i kunskaper. Detta 
utvecklade han med uppfattningen att en vuxen eller snarare ”the more capable peer” 
(Vygotskij, 1978, s.86) hjälper den som skall ta sig an innehållet. I slutet av Vygotskijs aktiva 
forskningskarriär myntade han begreppet ”Den proximala utvecklingszonen” (ZPD). Begreppet 
förklarar Vygotskijs tankar om att människor ständigt är under utveckling. Genom att ta till sig 
kunskaper och erfarenheter av ”the more capable peer” (Vygotskij, 1978, s.86)   kan individen 
utvecklas till nästa kunskapsnivå. Argumentet Vygotskij förde gällande utvecklingen hos 
människor var att det var viktigt att förstå hennes övre gräns. Med detta menas vilka uppgifter 
en individ kan göra på egen hand till skillnad från de som kräver ett stöd för att klaras av. Den 
proximala utvecklingszonen beskriver således en individs möjligheter för kognitiv utveckling. 
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Detta snarare än att betrakta barns potential till lärande som statisk och omöjlig till förändring 
(Fani, Ghaemi, 2011). 
 

4.3.2 Scaffolding 
På grund av att Vygotskij befann sig i slutet av sitt liv när han presenterade denna tes om, i 
synnerhet, barns utveckling så finner läsaren ofta mer antydning till detta begrepp än fullt 
utvecklade tankar. I linje med Vygotskijs proximala utvecklingszon utvecklade och namngav 
Wood, Bruner och Ross (1976) uttrycket scaffolding som vidare beskriver den hjälp ”the more 
capable peer” (Vygotskij, 1978, s.86) stöttar upp med i syfte att utveckla barnets 
utvecklingsnivå. Scaffolding syftar till den hjälp och stöd som barnet behöver i syfte att 
utveckla sin förmåga, eller vad som i sociokulturella termer skulle beskrivas som att ta sig till 
nästa nivå i den proximala utvecklingszonen. Säljö (2015) framhäver det faktum att vi 
människor är dömda till att genom hela livet behöva lära och utvecklas för att överleva. Förutom 
att vi de facto behöver denna utveckling i en överlevnadsaspekt är det också tydligt att våra 
vardagliga aktiviteter också är indelade i utvecklingszoner. Det vill säga det finns något vi kan, 
men också förmågor vi behöver hjälp av andra för att kunna erövra. Scaffolding handlar således 
om att den vuxne ger den lärande fysiskt eller intellektuell hjälp under tiden den lärande 
approprierar de kunskaper den vuxne presenterar. Ju mer av denna kunskap den lärande har 
tagit till sig, desto mindre av stöd behöver den, tills att stödet helt och hållet kan avlägsnas 
(Säljö, 2015). 
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5 Metod 
Kommande avsnitt är en redovisning för vilka metoder som använts för att besvara 
forskningsfrågorna. Studien riktar sig mot att på ett kvalitativt sätt undersöka variationen i hur 
barn har uppfattat kost och hälsa. Den fenomenografiska ansatsen kommer därför agera 
verktygslåda för att presentera deras förståelse.  Utifrån dessa uppfattningar vill jag även ta reda 
på vilka förväntningar eleverna har i undervisningen om kost och hälsa. Forskningsfrågorna 
utvecklas även för att ta reda på hur denna uppfattning förändras när de får samtala om området 
tillsammans. För att besvara detta kommer det sociokulturella perspektivet att användas genom 
deduktiv slutledning.  Studien är av genomgående kvalitativ karaktär eftersom tyngdpunkt 
läggs vid kvalitén på svaren snarare än mängden. Svaren blir således inte många men istället 
mer fördjupade och detaljerade än vad svaren i en kvantitativ undersökning hade gett. Backman 
et al. (2012) talar om den kvalitativa metoden som ett arbetssätt där fokus ligger på att lyfta 
information om kvalitéer, vilket innebär att det inte handlar om egenskaper som är numeriska 
eller går att representera i form av siffror. 

Denna studie utgår delvis ifrån en fenomenografisk forskningsansats där elevernas uppfattning 
om hälsa som fenomen skall undersökas. Detta gör det viktigt att välja passande metoder för att 
samla in data så att resultatet passar dess syfte. I detta fall behövs en djupare förståelse av 
området kost och hälsa vilket inte skulle kunna redovisas i kvantitativa siffror eller liknande. 
Denscombe (2018) lyfter fram att intervjuer som datainsamlingsmetod är passande när åsikter, 
uppfattningar och erfarenheter skall ligga i fokus.  Denna studie inbegrips under det Denscombe 
(2018) kallar komplexa frågor. Detta begrepp är ett samlingsnamn som beskriver den typen av 
forskning som fokuserar på komplicerade frågeställningar som kräver fördjupad förståelse för 
att ett resultat skall kunna redovisas.  

För att göra metodavsnittet tydligt har jag valt att illustrera det i nedanstående figur (figur 1). 
Den första rutan från vänster visar att datainsamlingen inleddes med en enkätundersökning. 
Denna enkät användes sedan som ett urvalsinstrument för att välja ut fyra elever till individuella 
intervjuer. I den återstående rutan beskrivs att dessa fyra elever sedan fick återsamlas för ett 
fokusgruppsamtal. 

Figur 1: Illustration som presenterar hur datainsamlingen har gått till.   
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5.1 Urval 

En god forskningspraxis är enligt Denscombe (2018) att göra det tydligt huruvida forskningen 
har intentioner att använda sig av explorativt eller representativt urval. När denna avvägning 
genomförs kan forskaren se till storleken av studien, detta menar Denscombe (2018) ofta avgör 
hur studiens urval ser ut. Representativa urval är i regel förknippade med större undersökningar 
där enkäter ofta används som datainsamlingsmetod och där målet är att få ett tvärsnitt av 
populationen (Denscombe, 2018). I en kvalitativ studie där forskningen är småskalig brukar ett 
explorativt urval användas i syfte att undersöka ämnen som ännu inte undersökts. Det är inte 
nödvändigt att ett exakt tvärsnitt av populationen presenteras i studien då meningen med den 
kvalitativa studien är att generera nya insikter och information som kan fördjupa kunskaper om 
ett särskilt ämne (Denscombe, 2018).  

För att få bästa möjliga representation ville jag i största möjliga mån använda maximalt urval. 
I kvalitativa studier väljs inte informanter ut för att skapa ett representativt urval, som i detta 
fall handlar det om att bidra med värdefull information om det fenomen som skall undersökas. 
Intentionen med ett maximalt urval är att beskriva olika perspektiv av ett fenomen genom att 
således välja ut personer som har varierande erfarenheter (SBU, 2013). Den tillfrågade årskurs 
tre i skolan på landsbygden bestod dock endast av fyra elever totalt vilket innebar att jag i denna 
klass fick använda mig av vad Denscombe (2018) presenterar som bekvämlighetsurval. Det 
maximala urvalet användes dock i skolan i stadskärnan då de var tillräckligt många för att ett 
sådant urval skulle vara möjligt. Valet av skolor grundar sig i att få en mångfacetterad och 
varierande bild av de erfarenheter och kunskaper som presenteras.  

Ett medvetet val gjordes att undersöka två skolor med olika lokalisering, där den ena är belägen 
i den norrbottniska landsbygden. Profileringen av denna skola karaktäriseras av natur, kultur 
och företagsamhet. Den andra skolan är belägen i stadskärnan i en mellanstor stad Norrbotten 
vars vision bygger på trygghet, trivsel, kunskap och studiero.  

Skolan på landsbygden har allmänt få elever i alla årskurser. I den tillfrågade årskurs tre fanns 
det endast totalt fyra elever. Den deltagande klassen var således en årskurs tre med fyra elever 
varav en flicka och resterande pojkar. Dessa elever kom från varierande socio-ekonomisk och 
geografisk uppväxtmiljö varav två inte genomfört hela sin skolgång på denna skola.  

I den andra skolan som var belägen i stadskärnan undersöktes även där en årskurs tre. Eleverna 
i klassen var 19 till antalet varav sex pojkar och 13 flickor. Eleverna kommer från olika 
socioekonomiska förhållanden och flera är födda utanför Sverige, men där de flesta genomfört 
största delen av sin skolgång i Sverige. En av eleverna valde att inte delta i studien och en var 
frånvarande under hela processen vilket innebar ett totalt bortfall på totalt två elever.   
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5.2 Genomförande 
 
 Studiens första del baseras på en enkät där alla eleverna i klasserna individuellt får svara på ett 
antal frågor. I utformningen av enkäten var det viktigt att få ett bra antal frågor som varken blir 
för få eller för många. I den första utformningen av enkäten skapades 12 frågor som jag sedan 
testade genom en pilotundersökning på ett barn i min närhet som går i första klass. Patel och 
Davidson (2012) skriver att pilotundersökningarna kan vara nödvändiga för att ge möjligheten 
att revidera sina frågor för att de skall bli optimala för studien. Under denna pilotundersökning 
insåg jag att en av frågorna var överflödig då den liknade en annan för mycket, därför gjordes 
valet att ta bort den. Jag valde också att förtydliga en fråga för att få svar på vad eleverna trodde 
att maten innehöll som kroppen behöver. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av att 
utforma frågor som är åldersanpassade för att barnet skall få möjlighet att giva intervjuaren den 
information som är relevant till studien.  
Efter pilotundersökningen hade jag mailkontakt med klasslärarna på de skolor som var intresse 
att besöka och förklarade syftet till min undersökning. Dessa klasslärare kontaktade sedan 
rektor som gav sitt godkännande att studien kunde genomföras. I vidare mailkontakt med 
klasslärarna skickades sedan ett samtyckesformulär ut ämnade till eleverna och föräldrarna med 
information om studien. Vidare kom jag och klasslärarna överens om en dag som passade för 
mitt besök. Genomförandet av undersökningen skedde under två olika tillfällen under samma 
vecka, där en skola besöktes en dag och en annan den andra dagen. Varje undersökningstillfälle 
skedde under ungefär en halv skoldag.   
 
Vid besöken inleddes min närvaro med att förklara vem jag var och mitt syfte till min vistelse. 
Det var också viktigt att belysa det faktum att studien inte skulle betraktas som ett test utan 
snarare som ett redskap för att jag som blivande lärare ska förstå hur eleverna tänker om det 
valda området. Enligt Patel och Davidson (2012) är det viktigt att informanterna känner att 
deras medverkan är betydelsefull, vilket klargjordes för eleverna i denna studie. Efter denna 
information delades enkäterna ut och jag närvarade under hela svarstillfället för att stötta 
eleverna vid eventuella frågor.  
 
Efter att enkätundersökningen genomförts var tanken att välja ut elever som svarat mest olika 
varandra, alltså genom maximalt variation. Detta var genomförbart på skolan i stadskärnan då 
det var tillräckligt många elever för att göra ett sådant urval. Vad gäller skolan på landsbygden 
skedde här ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018) då det var totalt fyra elever i årskurs tre 
vilket inte gjorde maximalt urval möjligt. Var och en av dessa enskilda intervjuer tog ungefär 
fem minuter vilket var lagom för att fånga ett innehåll utan att bli för långrandigt, alla intervjuer 
spelades även in med hjälp av en smartphone. När alla enskilda intervjuer var färdiga ombads 
de fyra intervjuade eleverna att återsamlas för ett fokusgruppsamtal där ljudet än en gång 
spelades in på samma smartphone, dessa samtal var ungefär tio minuter långa. I detta samtal 
var frågor som skulle ställas till eleverna förberedda men trots det fanns det stor plats för 
flexibilitet. Detta är något som Doverborg och Pramling (2012) förespråkar där de menar att 
det klara syftet i kombination med flexibilitet är av stor vikt vid intervjuer med barn. Det som 
kan verka ovidkommande för en vuxen person vid intervjun kan senare komma att ha stor 
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betydelse för innehållet. Efter att transkriberingen av dessa intervjuer inleddes bearbetningen 
av datamaterialet.  
 
Första och andra frågeställningen är ämnade att bli besvarade genom en kombination av enkät, 
enskild intervju och fokusgruppsamtal. Den sista frågeställningen syftade att bli besvarad 
genom att jämföra enkäter och enskild intervju med fokusgruppsamtal, då dess fokus 
efterfrågade ifall en förändring i förståelse kan uppstå när elever får samtala med varandra.  
 
Sammanfattning av genomförandet 
Från landsbygdsskolan deltog hela årskurs tre som totalt bestod av fyra elever. Alla dessa elever 
fick därför genomgå alla datainsamlingsmetoder enligt ett bekvämlighetsurval. Således deltog 
de först i en enkätundersökning, sedan intervjuades dessa elever enskilt för att sedan återsamlas 
i ett fokusgruppsamtal. Undersökningstillfället tog ungefär en halv dag. 
 
I skolan som är belägen i stadskärnan deltog totalt 17 elever av totalt 19 i enkätundersökningen. 
Genom maximalt urval (Denscombe, 2018) valdes fyra elever ut för att intervjuas enskilt. Efter 
dessa enskilda intervjuer genomförts återsamlades dessa fyra elever i ett fokusgruppsamtal. 
Undersökningstillfället tog ungefär en halv skoldag. 
 
Bortfallet för hela studien var totalt två elever. 
 
 
5.3 Datainsamling 
 
I min studie har jag valt att använda mig av triangulering, vilket innebär att olika 
datainsamlingsmetoder kombineras. Detta kan snarare betraktas som en regel än ett undantag 
vid en forskningsstudie. Exempelvis kan den kvalitativa intervjun verka som ett komplement 
för en enkätundersökning (Hylander, 1998). Detta förespråkar Backman et al. (2012) eftersom 
forskaren då får en djupare förståelse av forskningsämnet och i förlängningen ett mer exakt 
resultat. Backman et al. (2012) menar vidare att det går genom denna kombination att nyttja de 
olika metodernas goda egenskaper. En typ av triangulering är också enligt Backman et al. 
(2012) att kombinera enkäter och intervjuer. Enkäterna ger bredd och kvantifierbarhet medan 
intervjun används för att förstå varför undersökningsdeltagarna har svarat som de har gjort. 
Genom denna typ av triangulering får forskaren en större vidd av sina svar samtidigt som svaren 
fördjupas och problematiseras för att säkerställa att svaren framställs på det sätt 
undersökningsdeltagaren menar. På detta sätt blir även forskningsstudien i sin helhet mer 
trovärdig. Vidare menar Backman et al. (2012) att när en forskningsstudie där ett fenomens 
inverkan och uppfattning skall undersökas är det viktigt att kombinera enkäter med intervjuer 
då fler aspekter än ett skrivet svar räknas in för att förstå undersökningsdeltagarens svar, 
däribland kroppsspråk eller minspel. Att använda sig av triangulering i detta avseende är därför 
gynnsamt för att undersöka ett fenomen.  
 
 I den första delen av datainsamlingen fick eleverna svara på elva frågor i en enkät. Efter att 
frågorna har besvarat valdes fyra elever i skolan belägen i stadskärnan med mest skilda 
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uppfattningar ut, vilket innebär att urvalet skett genom maximal variation. Tanken var som 
innan nämnt att även använda denna metod i skolan på landsbygden men eftersom de var totalt 
fyra elever i hela årskurs tre fick jag istället använda mig av bekvämlighetsurval (Denscombe, 
2018) Eleverna som valts ut genom maximal variation och bekvämlighetsurval intervjuades 
först individuellt för att jag skulle få en uppfattning om deras grundkunskaper i ämnet. Dessa 
elever fick till sist få mötas i en fokusgruppsintervju där det sociokulturella perspektivet 
används som en verktygslåda för att förstå hur denna grundkunskap förändras när eleverna får 
samtala med varandra i grupp. 
 
5.3.1 Enkät 

Enkätundersökningar är en relativt vanlig metod för att exempelvis undersöka människors 
uppfattningar om ett fenomen. Styrkan hos en enkätundersökning är att det relativt snabbt och 
översiktligt går att få en översiktlig bild över området studien ämnar till att undersöka (Backman 
et al., 2012). I denna studie användes enkäten dels som en datainsamlingsmetod men också som 
ett urvalsinstrument för de uppföljande intervjuerna som var ämnade att följa upp och fördjupa 
de svar som uppkommit. Backman et al. (2012) beskriver att enkäters utformning är en fördel 
för att respondenterna svarar på samma frågor, när enkäterna sedan samlas in är också 
distributionen av dem fördelaktiga genom dess effektivitet.  

I denna enkät lade jag fokus på att eleverna skulle få möjlighet att presentera sina egna tankar 
kring begreppen kost och hälsa i kombination med vad som sker i kroppen vid när de äter. 
Frågorna är således sammankopplade med det centrala innehållet för biologi i årskurserna 1-3 
(Skolverket, 2019). Alla frågor förutom två efterfrågade ett skriftligt svar. Den ena av dessa två 
frågor utgjordes av en konturritad människokropp som syftade till att eleverna skulle visa 
genom att rita hur de tror att en äppelbits resa genom kroppen ser ut efter att den har svalts (se 
bilaga 1). Den andra frågan ämnade till att eleverna skulle ringa in bilder som de tyckte stämde 
bäst överens med ordet hälsa (se bilaga 1). Eftersom frågeställningarna har för avsikt att 
undersöka elevernas uppfattning om begreppen hälsa och kost så behövde frågorna vara öppna 
för att ge eleverna möjlighet att utveckla och utmana sina föreställningar. Enkätfrågorna 
användes därefter som en dokumentation om elevernas primära uppfattning om ämnet. Enkäten 
kunde senare användas för att jämföra hur uppfattningarna förändrades i både den enskilda 
intervjun men framförallt i fokusgruppsamtalen där eleverna påverkades av varandra.  
 

5.3.2 Enskild intervju 
 
I den andra delen av datainsamlingen valde jag ut fyra elever med genom maximal variation 
och bekvämlighetsurval för att genomföra enskilda intervjuer. 
Intervjusstrukturen jag valde att använda kan beskrivas som semistrukturerad. I en sådan 
intervju har intervjuaren ett färdigt ämne, struktur och frågor som skall behandlas. Dock är 
intervjuaren flexibel i frågornas ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla sina tankar 
och tala mer utförligt om det givna ämnet. Frågorna i en sådan intervju är således öppna för att 
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besvararen skall få möjligheten att utveckla och bearbeta sina svar (Denscombe, 2018; Trost, 
2010). 
 
Eftersom denna studie delvis bygger på den fenomenografiska forskningsansansatsen är det 
viktigt att frågorna är av en karaktär som undersöker de intervjuades uppfattning om ett visst 
fenomen. Den fenomenografiska intervjun kan enligt Dahlgren och Johansson (2019) 
kännetecknas av att vara halvstrukturerade och tematiska. Ett särskilt viktigt element i den 
fenomenografiska intervjun är att den som intervjuar får rikliga svar på sina frågor. För att detta 
skall kunna åstadkommas har en teknik kallad probing använts vilket innebär att intervjuaren 
kan ställa frågor som följer upp samtalet i stil med ”Hur menar du?” eller ”Kan du utveckla?” 
(Dahlgren & Johansson, 2019). En annan teknik som använts i denna studie är icke-verbal 
probing vilket har inneburit att jag har nickat eller ”hummat”, detta är också något som 
Dahlgern och Johansson (2009) förespråkar med anledning att det visar ett genuint intresse för 
den intervjuades svar.  
 
Även den enskilda intervjun (tillsammans med enkäten) användes som ett mätinstrument för att 
dokumentera hur elevernas uppfattning och förståelse sedan förändrades i fokusgruppsamtalet. 
 

5.3.3 Fokusgrupper 

I den tredje och sista delen av datainsamlingen fick de fyra elever som valts ut till den enskilda 
intervjun nu samlas i ett fokusgruppsamtal. I detta samtal ville jag att eleverna skulle få 
möjlighet att utmana sina tidigare föreställningar om ämnet hälsa och kost. Därför valde jag att 
ställa liknande frågor som de fått innan, dock med annan formulering för att ta reda på om deras 
uppfattning i frågan förändrades i samtal med andra. Förutom dessa öppna frågor valde jag 
också att fråga dem om mer riktade ämnen där exempelvis övervikt- och undervikt i relation 
till kost och hälsa diskuterades.  

Målet med fokusgruppsamtalen är inte att de intervjuade skall skapa samförstånd utan att de 
skall föra fram olika uppfattningar i ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna i denna del 
av datainsamlingen var även dem öppna men mer utmanande i den mån att eleverna ytterligare 
fick utmana sina föreställningar om dels begreppen kost och hälsa men även vilken betydelse 
det har i olika situationer. 

Fokusgrupper består av en mindre grupp personer som valts ut av forskaren själv i syfte att 
undersöka förståelser, uppfattningar och känslor inom ramen för ett specifikt område. 
Fokusgrupper har enligt Denscombe (2018) tre utmärkande egenskaper vilket är särskilt för 
denna typ av datainsamling. Första egenskapen beskriver att mötet, i vilket 
forskningsdeltagarna skall samlas i, måste ha ett fokus där diskussionen skall baseras på en sak 
som de alla har en liknande kännedom om. Den andra egenskapen handlar om att forskaren i 
detta fall skall agera moderator och underlätta interaktionen i gruppen snarare än att leda 
diskussionen. Den tredje och sista egenskapen framlägger att stor vikt läggs på dynamiken och 
interaktionen i gruppen, eftersom forskningsresultatet är avhängt på hur deltagarna konverserar.  
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Ursprunget till fokusgrupp som datainsamlingsmetod var att personer med någon typ av 
erfarenhet kunde intervjuas på ett osystematiskt sätt. Fokusgruppsintervjuer har varit en relativt 
vanlig datainsamlingsmetod för forskare som vill veta hur människor i en mindre grupp 
uppfattar och resonerar om ett visst fenomen (Bryman, 2018). Den mest kända undersökningen 
som genomförts med hjälp av denna metod handlade om hur människor uppfattade fenomenet 
hälsa, där syftet var att undersöka huruvida dessa människor förstår vilka faktorer som leder till 
hjärtinfarkt (Bryman, 2018). 

Fokusgruppsmetodiken har blivit viktig inom samhällsvetenskapen eftersom den visar på de 
samtida åsikter och uppfattningar människor har. Fokusgrupper används ofta inom 
medieforskningen och vidare studier av samtidskultur där audience reception är ett 
återkommande fenomen som undersöks. Detta begrepp inbegriper hur allmänheten förstår och 
tar till sig budskap som förmedlas på exempelvis TV och radio (Bryman, 2018) 

5.4 Databearbetning, tolkning och analys 
 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder jag har använt för att bearbeta, tolka och analysera mitt 
insamlade datamaterial.  
 
5.4.1 Transkribering 
Intervjuerna och fokusgruppsamtalen ledde till en timme och 15 minuters inspelat material. 
Efter att all datainsamling genomförts började arbetet med att transkribera det material som 
ljudinspelats. Denscombe (2018) förespråkar att transkribering skall genomföras på grund av 
att det då är enklare att genomföra detaljerade sökningar och också jämföra olika delar. I vissa 
fall går det att vara relativt selektiv i sin transkribering, detta beror på hur data skall användas 
(Denscombe, 2018). I denna studie har valet gjorts att transkribera allt material med undantag 
för segment som inte hör till undersökningen. Detta kan vara vid tillfällen då andra personer 
råkat komma in i lokalen vid intervjutillfället eller när informanterna, det vill säga de tillfrågade 
eleverna, börjat tala om irrelevanta samtalsämnen utanför forskningsområdet. Anledningen till 
att transkribera all relevant ljudinspelning är att jag som forskare letar efter eventuella 
underförstådda meningar eller innebörder i en diskussion som kan uppkomma (Denscombe, 
2018). Transkriberingen i sin färdigställda form resulterade i 52 datorskrivna sidor. 
 
5.4.2 Analys av enkäter och intervjuer 
Under databearbetningen och analysen av mitt insamlade material har jag använt mig av 
vetenskapsteoretisk triangulering. Detta på grund av att jag har behandlat mina frågeställningar 
ur både induktiv och deduktiv slutledning. De två första frågeställningarna behandlades genom 
induktiv teori. Med detta menas att det insamlade materialet har haft en avgörande roll för hur 
resultatet presenteras. Bryman (2018) beskriver detta vidare och menar att induktiva 
angreppssätt bygger på att de observationer och den data som insamlats ligger till grund för hur 
teorin om resultatet kommer att se ut. Frågeställningarna som i detta fall behandlats ur den 
induktiva teorin handlar dels om elevers uppfattningar angående kost och hälsa samt hur de 
förväntar att utbildas vidare inom ämnet. Dessa frågeställningar kräver ett induktivt 
tillvägagångssätt då endast elevernas uppfattningar och viljor är av intresse att presentera. Detta 
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styrks genom Kroksmarks (1987) mening att fenomenografin är induktiv eftersom forskningen 
berör individuella uppfattningar som skall formas till generella slutsatser om det undersökta 
fenomenet.  
 
För att få fram induktiva slutledningar använde jag mig av den fenomenografiska 
analysmodellen (Dahlgren och Johansson, 2019) Denna modell beskriver hela analysprocessen 
från och med när forskaren transkriberat sitt material till att denne har urskilt kategorier. 
Analysmodellen är i sin helhet uppdelad i sju olika delar där den första handlar om att 
transkribera och läsa igenom sitt material. Del två berör momentet då forskaren skall finna och 
skilja ut uttalanden som är av betydelse för studien, här föreslås det att jobba med papper och 
sax. I steg tre skall uttalandena och passager som varit signifikanta för studien jämföras med 
varandra, detta för att urskilja variationer i uppfattningarna (Dahlgren & Johansson, 2019). I 
steg fem och sex skall forskaren enligt analysmodellen upptäcka likheterna och essensen i var 
och en av kategorierna som framkommit samt namnge kategorierna. Forskaren skall även dra 
gränsen för vad som är olika uppfattningar. I det sista och sjunde steget sker en jämförelse för 
att se om de passager som framkommit i analysarbetet kan få plats i mer än en kategori. Detta 
brukar enligt Dahlgren och Johansson (2019) resultera i att flera kategorier i slutändan förs ihop 
till ett färre antal.  
 
Enligt den fenomenografiska analysmodellen för att skilja ut uttalanden men också finna 
möjliga mönster för en eventuell slutledning, markerade jag i mitt digitala 
transkriberingsdokument de uttalanden och passager som jag uppfattade var av betydelse för 
studien. Dessa markerade uttalanden jämfördes sedan med varandra för att tydliggöra de olika 
uppfattningarnas variation Efter denna avvägning och jämförelse delade jag in uttalandena i 
uppfattningskategorier genom att markera dem i olika färger och till sist sätta in dessa i ett nytt 
dokument för att förtydliga ytterligare. Denna analysmodell har använts främst för att besvara 
de två första frågeställningarna eftersom jag i dessa använt mig av ett induktivt angreppsätt. 
Den första frågeställningen mynnade genom detta fenomenografiska analysarbete ut i en figur 
som sammanfattade de uppfattningskategorier jag hade urskilt.  
 
I den andra frågeställningen avgränsade jag mig till de frågor som berörde vad eleverna 
förväntade sig av undervisningen.  
 
I den tredje frågeställningen används det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt i de 
observationer som genomförts. På grund av detta kan man säga att frågeställningen har 
behandlats genom deduktiv teori. Bryman (2018) beskriver det deduktiva angreppsättet genom 
meningen att teorin leder upp till hur resultatet blir. Det deduktiva synsättet bygger enligt 
Bryman (2018) på att forskaren utgår ifrån en hypotes. Denna hypotes eftersöks sedan i det 
insamlade datamaterialet för att presentera ett resultat.  
 
Hypotesen i denna frågeställning grundade sig i det sociokulturella perspektivets teorier om att 
lärande sker i gemenskap och att människor kan utvecklas med hjälp av varandra. Jag hade även 
en tanke att med denna hypotes undersöka den proximala utvecklingszonen och hur denna tar 
sig för uttryck när elever får samtal om området kost, kropp och hälsa. Analysarbetet som 
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skedde för att få fram ett resultat för den tredje frågeställningen liknande arbetet med den 
fenomenografiska analysmodellen (Dahlgren och Johansson, 2019). Detta på grund av att jag 
även här markerat och plockat ut uttalanden ur mitt transkriberingsdokument. Samma typ av 
jämförande har även ägt rum då jag färgmarkerat eventuella likheter och skillnader för att sedan 
kunna föra ihop i dem i tydliga kategorier.   
 
Skillnaden i analysarbetet mellan de två första frågeställningarna och den sista, är att jag i mitt 
analysarbete med den sista frågeställningen försökt finna svar om ett lärande faktisk sker när 
eleverna samtalar med varandra, och om den proximala utvecklingszonen går att urskiljas i 
detta samtal. En annan skillnad i analysarbetet är att resultatet har tagits fram genom att jämföra 
vilka svar som insamlats vid både enkätundersökningen och den individuella intervjun med 
fokusgruppsamtalen. Detta i syfte att se om en utveckling i elevernas förståelse skett.  Denna 
jämförelse har gått till på samma sätt som nämnts innan, det vill säga, genom att färgmarkera 
och plocka ut stycken och uttalanden som varit relevanta, samt jämfört dessa med varandra. I 
resultatet presenteras även dessa jämförelser, där data från både enkät- och enskild intervju 
ställs mot de uttalanden som uppkommit i fokusgruppsamtalet. Således har det sociokulturella 
perspektivet varit avgörande för hur analysarbetet i den tredje frågeställningen gått till.   
 
5.5 Forskningsetiska principer 

Forskning som verksamhet omfattar ett samhälleligt samarbete där grunden ligger i friheten att 
definiera forskningsfrågor (All European Academies, 2018). Forskningen är både viktig och 
nödvändig dels för enskilda individers utveckling men också för hela samhällets progression. 
Samhället och dess medlemmar har därför rätt till att ställa krav på att forskning fortgår och att 
dess innehåll är relevant. Samtidigt som att forskningskravet existerar, finns också vissa villkor 
som måste uppfyllas för att forskning skall kunna bedrivas (Vetenskapsrådet, 2002).  

Den europeiska kodexen för forskningens integritet (All European Academies, 2018) 
presenterar fyra olika principer som skall verka som grund för god forskningssed. Principerna 
skall enligt All European Academies (2018) ge forskarna anvisning i deras arbete och hantering 
av både problem av forskningskaraktär men också behandling av data. Principerna är följande:  
 
Tillförlitlighet: Där forskningens kvalitet säkerställs genom analys av designmetod och 
nyttjande av resurser. 
 
Ärlighet: Forskningen skall utvecklas och genomföras på ett objektivt och ärligt sätt. 
 
Respekt: Forskningen skall genomföras med grundläggande respekt för både individer, miljö 
och kulturarv.  
 
Ansvarighet: Forskaren skall bära ansvaret för sin forskning under hela processen från 
genomförande till publicering och tillkommande mentorskap eller utbildning (All European 
Academies, 2018). 
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Vetenskapsrådet har presenterat dessa principer som krav och formulerar dessa på liknande sätt 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det första av dessa krav kallas informationskravet. Detta krav handlar 
om att forskaren skall informera alla uppgiftslämnare och forskningsdeltagare om vilken 
uppgift dessa individer har i projektet samt även vilka villkor som gäller vid deltagande. Vidare 
skall även deltagarna upplysas om deras rätt till att kunna avbryta sin medverkan, denna 
upplysning skall vara kontinuerlig genom hela studiens progression (Vetenskapsrådet, 2002). 
Samtyckeskravet följer sedan vilket inbegriper forskarens krav att säkerställa uppgiftslämnare 
och forskningsdeltagarens samtycke, vilket även måste komma från vårdnadshavare om 
deltagarna är under 15 år. Det tredje kravet beskriver att alla uppgiftslämnare och 
forskningsdeltagares uppgifter skall behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att 
dess personuppgifter skall bevaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Det fjärde och sista 
kravet kallas nyttjandekravet och inbegriper det faktum att uppgifterna som samlas in under 
studiens progression inte får användas på annat sätt än för forskningens ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
För att uppfylla de forskningsetiska kraven har jag först och främst skapat två 
samtyckesblanketter (en på svenska och en på engelska) som har lämnats till samtliga 
forskningsdeltagare (se bilaga 4 och 5). I blanketten framgår studiens syfte och även att studiens 
konfidentialitet och frivillighet är aktuell genom hela processen. För godkännandets giltighet 
ombads både elev och vårdnadshavare att signera blanketten och sedan skicka tillbaka den till 
skolan  
 
Distributionen av denna blankett skedde genom mail till lärarna som erbjöd sig att skriva ut 
dem för att sedan skicka dem med sina elever. Jag var i detta tillfälle noga med att informera 
lärarna att även skicka med den engelska blanketten, för att alla vårdnadshavare och elever 
skulle förstå informationen på bästa möjliga sätt. Genom vidare mailkontakt bestämde jag 
tillsammans med klasslärarna om att mitt besök skulle ske några dagar senare för att alla 
blanketter skulle ha hunnit komma tillbaka till skolan. Vid besöket av skolorna läste jag igenom 
blanketterna och uteslöt de elever som inte gett sitt godkännande att deltaga i studien. Vidare 
informerades eleverna att deras deltagande var helt och hållet frivilligt samt att deras medverkan 
kan avbrytas under hela studiens gång.   
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6 Resultat  
 
I följande avsnitt kommer resultatet av den undersökning som genomförts att presenteras. 
Resultatet kommer att redovisas i samma ordning som frågeställningarna presenterades 
 
1.Hur förstår elever i åk 3 området kost, kropp och hälsa? 
2.Vilka förväntningar har elever i åk 3 på skolans undervisning om kost, kropp och hälsa? 
3.Hur kan förståelsen om kost, kropp och hälsa förändras när elever i åk 3 samtalar med 
varandra? 
 
6.1 Hur elever i åk 3 förstår området kost och hälsa 
Utifrån analysen av det insamlade datamaterialet har elevernas uppfattningar kategoriserats i 
vad som i fenomenografin brukar beskrivas som utfallsrum (Marton & Booth, 2000).  Detta 
utfallsrum synliggör de olika sätt som en grupp av människor erfar och uppfattar ett visst 
fenomen. I detta fall är fenomenet ”kost, kropp och hälsa” och gruppen som representerar 
utfallsrummet är de elever som har intervjuats.  Genom att beskriva utfallsrummet som en 
helhet, bestående av olika delar, förtydligas förhållandet mellan uppfattningens beståndsdelar  
(se fig 2).  
 
Analysenheten, det vill säga det datamaterial som har analyserats för att ge svar till frågan är 
allt insamlat material; enkät, individuella intervjuer och fokusgruppsamtal Det utfallsrum som 
jag funnit kan beskrivas i fyra olika kategorier. Dessa är: Att äta grönsaker är hälsosamt; 
Huvudsaken är att jag får i mig någonting; Psykisk hälsa; Fysisk aktivitet. För att göra 
presentationen av resultatet visuell har jag även konstruerat en modell som beskriver 
utfallsrummet. Modellen visar i vit text de kategorier som till största del är relaterade till kost 
och i svart text, de kategorier som relaterar till hälsa i fler perspektiv än det som är kostrelaterat. 
Samtliga kategorier är i hög grad normativa. Vilket innebär att eleverna beskriver normer för 
vad man bör eller inte bör äta men de har svårt att förklara varför. Denna observation kommer 
att överläggas mer ingående under diskussionsavsnittet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustration som sammanfattar resultatet till första frågeställningen. 
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6.1.1 Att äta grönsaker är hälsosamt 
Denna kategori kännetecknas av meningen att man bör äta mer grönsaker och mindre kött. 
Denna förståelse var vanligt förekommande i såväl enkätundersökningen som i intervjuerna. 
Förståelsen kom till uttryck på olika sätt. Vissa elever uttryckte det som att man då får i sig 
näring, andra uttryckte det i allmänna ordalag om att grönsaker är bra för hälsan. I hög 
utsträckning förklarar eleverna vad man bör äta men de ger få förklaringar till varför. Flera 
elever uttryckte att man bör äta mindre kött och mera grönsaker. Några av eleverna visade 
kunskaper genom att använda begreppet näring och olika näringsämnena i ett sammanhang där 
grönsaker diskuteras.  

[Individuell intervju] 

Jag: okej, har du fått lära dig- exempelvis vilken typ av mat man ska äta för att må bra?  

Elev: Ja, man ska äta lika mycket proteiner, kolhydrater och grönsaker.  

[Individuell intervju] 

Jag: Fick ni lära er då vilken typ av mat man ska äta för att må bra?  

Elev: jaa... oftast ska man äta saker som innehåller näring. 

Jag: Vad är näring? 
 
Elev: Det är som grönsaker och- fast det kan finnas i fler olika saker.  

Det fanns även elever som använde grönsaker som en form av validering för att bedöma om 
maten de själva äter är nyttig eller inte. I dessa fall gavs dock ingen förklaring till påståendet.  I 
nedanstående citat ges ett exempel på detta sätt att argumentera.  

 
[Individuell intervju] 
 
Jag:.Tänker du på om maten du äter är nyttig eller onyttig?  
 
Jag: kommer du på någon typ av maträtt du ätit och så har du funderat på detta? 
 
Elev: Soppa! 
 
Jag: Mm, varför tror du att den är nyttig?  
 
Elev:Det fanns väl lite grönsaker i den.  

 
Mindre kött mer grönsaker  
I analysen kunde även ett visst samband noteras med att eleverna hade tankar om att kött inte 
skall vara dominerande i kosten med motiveringen att kött generellt är onyttigt i för stor 
mängd. Samma fråga mynnade i de allra flesta fall ut i svaret att hamburgare och korv 
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benämndes som onyttig mat. För vad som beskrevs vara nyttig mat var det övervägande 
grönsaker eller sallad som nämndes.  

[Individuell intervju] 

Jag: okej, har du fått lära dig- exempelvis vilken typ av mat man ska äta för att må bra?  

Elev:  Grönsaker och lite mindre kött och fisk och sånt.  

Föreställningen om att kött är onyttigt i för stor mängd var tydlig i enkätundersökningen, det 
var även i denna datainsamlingsmetod som eleverna också argumenterade för var att den nyttiga 
maten består av vegetabiliska livsmedel. 

[Enkätfråga]  

Vad är onyttig mat? 

Elev: Onyttig mat är godis för mycket kött. Läsk.  

Elev: Det är hamburgare, kött, kycklingnuggets och ibland småäter man det är inte bra. 

Vad är nyttig mat? 

Elev: De som är nyttig mat är sallad, grönsaker, frukt.  

Undvika socker och fett 
I flera av svaren urskiljs även elevernas medvetenhet om socker men också om fett. Ofta 
handlade elevernas uttalande gällande sockerintag om dess samband med ohälsa, bland de 
mest förekommande onyttiga livsmedlen hamnade godis och läsk. Eleverna nämner också att 
dessa sämre kostval ofta begränsas till vissa dagar, exempelvis fredag och lördag.  
Vad beträffar vad eleverna uttryckte om fett observeras flera perspektiv. Eleverna nämner ofta 
fett och olika typer av fet mat som ohälsosamt men nämner även kunskaper om att fett också 
är nödvändigt för kroppen, dock presenterar eleverna ingen förklaring som orsaken till detta 
behov. I relation till att nämna sockret och fettet står dessa elever fast vid att grönsaker är att 
föredra för att vara hälsosamma. Nedanstående utdrag skildrar både de elever i 
enkätundersökningen som svarar på frågan vad som för dem är onyttig mat, liksom 
diskussionen i fokusgruppen gällande vad i maten kroppen behöver.  

[Enkätfråga]  

Vad är onyttig mat? 

Elev 1: Onyttig mat är pizza, glass, godis, läsk  

Elev 2: Godis, socker. 

Elev 3: Hamburgare är onyttigt det kan vara saker med fett, varmkorv har fett. 
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[Fokusgruppsintervju] 

Jag: Vad finns i maten som kroppen behöver?  

Elev 2: fett!  

Elev 2: om man äter socker då blir man bara pigg...  

Jag: då blir man bara pigg... men om man äter en maträtt som innehåller mycket fett då 
vad händer i kroppen då?  

Elev 3: *skrattar* jag vet inte, man blir fet? 

 
6.1.2 Huvudsaken är att jag får i mig någonting 

Denna kategori kännetecknas av att eleverna uttrycker att det viktigaste är att äta någonting 
överhuvudtaget. De uttrycker således inte något uttalat samband mellan en viss sorts kost och 
hälsa. En förklaring som eleverna ger till varför det inte spelar så stor roll om de äter nyttigt 
eller onyttigt är att det är någon annan, exempelvis skolan eller hemmet som bär ansvaret för 
att de får i sig rätt sorts mat. De menar underförstått att ansvaret för hälsan ligger hos någon 
annan. Nedanstående citat är en exemplifiering av detta synsätt: 

[Individuell intervju] 

Jag: Tänker du på om maten du äter är nyttig eller onyttig?  

Elev: Jaa ganska mycket det är mest på lördagar jag liksom såhär, det är då vi brukar 
äta onyttig mat men jag tycker mest om när vi äter mat som är nyttig.  

Elev: För att när man äter onyttig mat typ hela tiden med socker, och så äter man det 
om och om igen och hela tiden då kan man få för högt eller för lågt blodsocker.  

Jag: Tror du att kost och hälsa hör ihop, varför tror du så?  

Elev:Jaa  

Jag: Varför då?  

Elev: Därför jag tror det är ju för att vad man äter det är ju nästan som att det inte spelar 
någon roll om det är nyttigt eller onyttigt, det är iallafall någonting.  

 
 
 
6.1.3 Fysisk aktivitet  
Eleverna observerades vid upprepande tillfällen nämna vikten av att vara fysiskt aktiv, något 
som blev tydligt i både enkätundersökningen och de två intervjuformerna. Eleverna talade om 
fysisk aktivitet i flera olika former. Några av eleverna nämnde sina respektive sportaktiviteter 
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och menade då att utövandet av dessa aktiviteter dels leder till bättre sömn men att det också är 
ett hjälpmedel för att förbättra den psykiska hälsan. Eleverna delade förståelsen om att hälsa 
frambringades genom att ägna tid till att leka där några uttryckte att det var bäst att utöva lekarna 
i gemenskap med vänner.  

[Individuell intervju] 

Jag: Förklara vad du tänker om hälsa?  

Elev: Jag tänker att hälsa är väldigt bra för kroppen eftersom det hjälper att man sover 
bättre på kvällarna om man har tränat och haft en bra dag, om man har haft en lite 
dåligare dag då kan det vara bättre att sporta och sånt så man slipper- man glömmer 
bort allt det tråkiga.  

[Individuell intervju] 

Jag: Förklara vad du tänker om hälsa?  

Elev: Vad menar du? 
 
Jag: Om du tänker tillbaka på enkäten så svarade du vad du tänker på när du hör ordet 
hälsa – 

                       Elev:Jag tänker att leka med kompisar  
 
Eleverna uttryckte även att det är viktigt att tillbringa tid utomhus där den största anledningen 
handlade om att frisk luft i kombination med fysisk aktivitet är en hälsoingivande faktor.  

[Gruppintervju] 

Jag: Vad tycker ni är viktigt att lära sig när det gäller hälsa?  

Elev 4: Att springa 

Jag: Att springa  

Elev 3: att vara ute 

Jag: Just det, det är viktiga saker att lära sig. Varför är det viktigt att lära sig att var ute?  

Elev 3: Därför det är frisk luft  

 

6.1.4 Psykisk hälsa 
I denna kategori redogjorde eleverna för det psykiska välmåendets påverkan på den generella 
hälsan. Eleverna återgav därmed tankar om vikten av sociala relationer men också känslor och 
vilket inflytande dessa känslor har för deras hälsa. Vänskapliga relationer var något som nämnes 
i både enkätundersökningen och de båda intervjuformerna. Trots att detta inte togs upp i 
sammanhang där den psykiska hälsan diskuterades var vänskapliga relationer något som var 
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återkommande när eleverna exempelvis talade om i vilka former de utövade fysisk aktivitet. 
Förutom att eleverna talade om sina vänner i samband med hälsa var hemmet också ett ämne 
eleverna reflekterade över. Nedanstående citat är ett exempel på när eleverna talar om hemmet 
och dess relationer i anknytning till hälsan.  

[Fokusgrupsintervju] 

Jag: om ni tänker på ordet hälsa- nu har ni ju pratat mycket om saker som handlar om 
kroppen där men finns det något annat sätt man kan ha hälsa?  

Elev 1: *fnissar* att hälsa!  

Jag: Jaa som ”hej hej” tänker ni?  

Elev 2: ha roligt i skolan.  

Jag: Finns det något mer att tillägga?  

Elev 1: Man ska ha det bra hemma, att vara trygg...  

Elev 3: Ja, Trygghet är viktigt.  
 

6.2 Vilka förväntningar har elever i åk 3 på skolans undervisning om kost och 
hälsa? 

Den andra delen av studien efterfrågar elevernas förväntningar på undervisningen i området 
kost och hälsa. Under dataanalysen observerades att eleverna visade ett allmänt intresse av 
ämnet, detta eftersom samtliga elever svarade att de ville lära sig något mer inom området. 
Nyfikenheten och viljan att lära sig mer tog sig i uttryck på olika sätt vilket ledde till att jag i 
detta avsnitt urskilde tre områden som verkade intressera eleverna: Matproduktion, Biologiska 
funktioner och Köttets påverkan på hälsan. I vissa av dessa kategorier åskådliggjordes även 
några underkategorier som presenteras under respektive rubrik.  

6.2.1 Matproduktion 
Detta område handlar om att eleverna önskar att deras fortsatta undervisning inom området kost 
och hälsa skulle behandla hur matproduktion går till. Eleverna uttrycker som ett genomgående 
tema åsikten om att grönsaker är viktiga att äta för att vara hälsosam. I resonemanget om att 
naturen ger den mat (kost) som behövs för att leva ett hälsosamt liv uttryckte eleverna en vilja 
att lära sig mer om hur dessa livsmedel framställs. Livsmedlen i fråga handlade således om 
framställning av olika grönsaker och frukter.  
 

[Individuell intervju] 

Jag: Vad vill du lära dig om hälsa och kost? – 
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Elev: Naturen 

Jag: Naturen, okej, hur tänker du att det hör ihop med hälsa och kost? 

 
Elev: Jaa vissa brukar ju plantera såhär äppelträd och nyttiga saker, päronträd och 
apelsinträd.  

[Enkätfråga] 

Vill du lära dig mer om kost och hälsa? Skriv vad du skulle vilja lära dig. 

Elev 1: Jag skulle vilja lära mig hur man skapar mat. 

Elev 2: Jag skulle vilja lära mig om var grönsaker kommer ifrån. 

Elev 3: Jag vill lära mig nyttig och onyttig mat är och mer om våra grönsaker. 

 

6.2.2 Biologiska funktioner 
Eleverna talade mycket om biologiska faktorer som en viktig del för att förstå området kost och 
hälsa. Flera av eleverna uttryckte att de i tidigare skolår fått en del kunskaper om kroppens 
organ och dess funktioner, men de ville gärna lära sig mer om exempelvis matsmältning.  

En del av enkätundersökningen syftade till att ta reda på elevernas kunskaper om 
matspjälkningen och dess organ, i relation till hur de uppfattar kost och dess påverkan på hälsan. 
Detta gjordes genom att eleverna i en illustrerad människokropp fick rita var en äppelbit tar 
vägen efter att vi har svalt det (se bilaga 1). Flera av eleverna uttryckte under 
datainsamlingstillfället att detta var svårt vilket också visas i deras ritningar. 12 av de 22 elever 
som deltog vid datainsamlingstillfället saknar att presentera tarmsystemet i sina bilder. Detta 
ledde till att några av elever insåg sin begränsade kunskap inom detta område. Genom denna 
medvetenhet uttryckte de att de gärna ville lära sig mer om matspjälkningen och dess 
funktioner, vilket visas i nedanstående citat från både intervju och enkätundersökning.  

[Enkätfråga] 

Vill du lära dig mer om kost och hälsa? Skriv vad du skulle vilja lära dig. 

Elev 1: Jag skulle vilja lära mig om matsmältning. 

[Individuell intervju] 

Jag: Vad vill du lära dig om hälsa och kost?  

Elev: Jag skulle vilja lära mig hur man smälter kosten för att det ska bli energi.  

 



 33 

Eleverna återger ofta att grönsaker är viktigt att äta för att ha hälsa, men de kan inte svara på 
anledningen till detta. Det fanns dock elever som utmanade dessa åsikter genom frågan om det 
går att kompromissa den näringsrika kosten men samtidigt bibehålla hälsan. 

[Individuell intervju] 

Jag: Vad vill du lära dig om hälsa och kost?  

Elev: Om man kan få i sig- om man kan ha- om man kan ha vad heter den hälsa även 
om man inte äter som innehåller näring.  

Sömn var ett återkommande tema under datainsamlingen och flera av eleverna talade om 
sömnen som en viktig hälsofaktor. Eleverna uttrycker dock inte anledningen till varför sömn är 
viktig, vilket ledde till att de ville lära sig mer om ämnet. De har som exemplet visar nedan 
kunskaper om att olika mycket sömn behövs i olika åldrar men saknar djupgående kunskaper 
inom detta område. Följaktligen uttryckte eleverna att de vill få fördjupade kunskaper inom 
ämnet sömn.  

[Individuell intervju] 

Jag: Vad vill du lära dig om hälsa och kost?  

Elev: Liksom vad ska man äta, hur mycket ska man sova i olika åldrar och sånt..  

[Fokusgruppsamtal] 

 

Jag: Vad tycker du är viktigt att lära sig när det gäller hälsa? 

Elev: det som är viktigt för mig att kunna veta är att man ska kunna sova bra, äta bra 
och kunna röra sig mycket- eller man ska kunna röra sig en timme varje dag, vara ute. 

 

6.2.3 Köttets påverkan på hälsan  
Eleverna har i denna studie vid några tillfällen uttryckt åsikter om att kött skall konsumeras i 
mindre mängd jämfört med att grönsaker skall ta stor del av den kost eleverna anser är hälsosam. 
Observationen att eleverna själva inte kan redogöra för anledningen till att köttet inte är nyttigt 
i för stor mängd blev dock märkbar. Några elever kunde också i början av intervjuerna uttrycka 
att köttet är nyttigt men vid frågan vad de vill lära sig mer om inom området kost och hälsa 
önskade de samtidigt lära sig om detta uttalande stämmer, vilket exemplifieras i citatet nedan:  

[Individuell intervju] 

Jag: Tänker du på om maten du äter är nyttig eller onyttig? 

 

Elev: Jag vet aldrig om maten är nyttig eller onyttig  
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Jag: Du tänker inte på det? 

 

Elev: Nä jag bara äter tacos, jag äter kött, pappa är jägare och jag har mycket kött  

 

Jag: Just det, tänker du att den maten är onyttig eller nyttig? 

 

Elev: Den är nyttig 

Jag: Vad vill du lära dig om hälsa och kost? Hur man mår bra och vad man ska äta.  

Elev: Jag vill lära mig om kött är nyttigt  

6.3 Hur kan förståelsen för kost och hälsa förändras när elever i åk 3 samtalar 
med varandra? 

Med hjälp av den tredje frågeställningen avsåg jag att ta reda på hur förståelsen över kost och 
hälsa förändras när elever får möjlighet att diskutera tillsammans. Det sociokulturella lärandet 
användes genom deduktiv slutledning för att se hur lärande i gemenskap ser ut i praktiken. 
Denna frågeställning har således besvarats genom att använda begrepp och synsätt från det 
sociokulturella lärandet, vilket är passande när forskningsområdet handlar om kommunikation.  

Resultatet har tagits fram genom att jämföra vilka svar som insamlats vid både 
enkätundersökningen och den individuella intervjun med fokusgruppsamtalen. Genom denna 
metod har jag urskilt två olika områden som jag kallar: ’Ger varandra ord och begrepp’ och 
’Den mer kunniga kamraten’. Där jag sett att eleverna förändrat och utvecklat sin förståelse i 
gemenskap med andra.  

6.3.1 Ger varandra ord och begrepp 
Eleverna visade att de genom att samtala approprierar vederbörliga begrepp av varandra, som 
inte varit tillgängliga för dem vid de individuella datainsamlingsmetoderna. I nedanstående 
citat följer vi en elev vars svar på enkäten skiljer sig ifrån hur hen diskuterar i 
fokusgruppsamtalet.  

[Enkätfråga] 

Vad finns i maten som kroppen behöver? 

Elev 1: Det finns sallad, fisk, frukt och kött.  

Eleven svarar inte på frågan om vad i maten som är nödvändigt för kroppen, men ger exempel 
på livsmedel som hen anser är viktiga. I fokusgruppsamtalet sker en förändring i dennes svar. 
Eleven nämner i samtal med en annan elev flera olika näringsämnen kopplat till frågan vad det 
betyder att ha hälsa.  
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[Fokusgruppsamtal] 

 Jag: Vad betyder det att man har hälsa?  

Elev 3: Man får hälsa av att få i sig vitaminer och sånt.  

Jag: Mm...  

Elev 1: Man måste få i sig olika vitaminer, proteiner, kolhydrater, socker, salt och så 
sånt som är bra för kroppen, vätska till exempel.  

 

En annan elev beskriver i nedanstående citat från enkätundersökningen sina tankar när hen hör 
ordet ”kost”. Här berättar eleven att det första hen tänker på om ordet kost är vad något kostar. 
Svaret är inte relevant till ämnet, vilket gör elevens medverkan i fokusgruppsamtalet intressant 
då samma elev i gemenskap med andra inte bara använder begreppet kost, utan också i rätt 
sammanhang.  

[Enkätfråga] 

Vad tänker du på när du hör ordet kost? 

Elev: När jag hör ordet kost tänker jag på hur mycket något kostar. 

Nedan ställs inte någon specifik fråga om kost, trots det används begreppet i en högst relevant 
kontext.  

 

[Fokusgruppsamtal] 

Jag: Varför är människor överviktiga?  

Jag: Vet ni vad överviktig betyder?  

Elev: Det är för att dem äter kanske- dem äter vanlig kost men dem rör sig lite för lite. 
Dem tränar inte nog mycket.  

6.3.2 Den mer kunniga kamraten 

Genom dataanalysen har några exempel på både fenomenet den proximala utvecklingszonen 
och begreppet scaffolding urskilts både när jag som lärare har stöttat eleverna men också när de 
hjälpt varandra att utvidga sina tankar angående kost och hälsa. 

I nedanstående citat ur ett av fokusgruppsamtalen ställs frågan ”Kan man ha hälsa på några 
andra sätt än det ni kommit fram till hittills?”. Frågan ställdes i regel i slutet av samtalet 
eftersom de då hunnit bearbeta flera andra frågor vilket kan leda till att deras förståelse av 
innebörden av hälsa kan ha hunnit förändras. I detta fall exemplifieras ett fenomen då jag som 
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lärare i detta fall kan stötta eleverna att ytterligare fördjupa sig i området genom att ställa 
passande följdfrågor. Genom att avgränsa kroppsliga eller biologiska aspekter på hälsan, som i 
citatet benämns ”saker som handlar om kroppen”, ges eleverna möjlighet att utvidga sina 
tankar. Detta resulterar i att elev 1 berättar att känslan av trygghet är en viktig hälsofaktor.   

Jag: Kan man ha hälsa på några andra sätt än det ni kommit fram till hittills?  

Elev 2: ja man kan ju äta D-vitamin  

Jag: Du menar som kosttillskott som tabletter, jaa...  

Jag: Nu har ni ju pratat mycket om saker som handlar om kroppen där men finns det 
något annat sätt man kan ha hälsa?  

Elev 1: Man ska ha det bra hemma, att vara trygg...  

Det urskildes även en viss förändring av elevernas uppfattning och förståelse om hälsa. Detta 
visade sig i form av att elevernas tankar ändrades något från de svar som framkom i 
enkätundersökningen till att de diskuterade samma typer av frågor i fokusgruppsamtalet. I 
enkätundersökningen svarade eleverna som deltog i fokusgruppsamtalet att hälsa i största grad 
kännetecknades av att ha välmående, eller om man är välmående. Exempel på denna typ av 
förändring presenteras nedan: 

[Enkätfråga] 

Vad tänker du på när du hör ordet hälsa? 

Elev 1: Jag tänker när jag hör ordet hälsa att hälsa är hur man ska göra för att må bra.  

Elev 2: När jag hör ordet hälsa tänker jag på hur man mår.  

Elev 3: Jag tänker på att man mår bra.  

Elev 4: Det betyder hur man mår. 

Vid fokusgruppsamtalet ställde jag frågor som utmanade dessa föreställningar genom att 
omformulera mig med förhoppningen om att nya tankar skulle uppstå. Här närmar sig eleverna 
en idé om att hälsobegreppet kan fördjupas i flera kategorier, i nedanståendeutdrag handlar detta 
underförstått om känslor och vilken verkan psykisk press har på vår hälsa. 

[Fokusgruppsamtal] 

Jag: Betyder det att man är hälsosam om kroppen mår bra?  

*samstämmigt nej* 
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Jag: Nej vad betyder det då?  

Elev 1: Det behöver inte betyda det, för hälsan är ju också hur man mår inuti.  

Jag: inuti ja.  

Elev 1: För om man mår dåligt, man blir mobbad i skolan och sånt då kan det bli dåligt 
av hälsan.  

Förutom att eleverna i ovanstående citat åskådliggör en psykisk aspekt på hälsa så upptäcks 
även här en fördjupad tanke om att det är möjligt att fortfarande vara hälsosam trots 
underliggande sjukdomar. Eleverna menar med nedanstående utdrag att det viktiga är att 
personen i fråga gör hälsomedvetna val som att exempelvis vara fysiskt aktiv samt äta sina 
tilldelade mediciner.  

[Fokusgruppsamtal] 

Jag: Kan man ha hälsa trots att man kanske har någon form av sjukdom?  

*Alla elever håller med om att det kan man*  

Elev 2: Man kan ju röra sig och äta nyttiga saker även om man har som diabetes  

Jag: Vilka typer av sjukdomar kan man ha trots att man är hälsosam?  

Elev 3: Cancer  

Jag: Men hur tänker ni då? För om man exempelvis har cancer då har man ju en 
sjukdom, man är ju sjuk, hur är man hälsosam då?  

Elev 1: Man äter medicinen som det står på schemat och så rör man sig kanske lite mer. 
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7 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar jag dels mitt presenterade resultat och vilka metoder som använts för 
att ta fram dem. Avsnittet är uppdelat i två underrubriker: Metoddiskussion och 
Resultatdiskussion, varav den förstnämnda behandlar huruvida mitt metodval bidrog till att 
besvara studiens frågeställningar samt om tillvägagångssättet kunde förändras på något sätt. 
Resultatdiskussionen å andra sidan syftar till att dra paralleller till bakgrundsavsnittet och den 
forskning som tidigare omnämnts.  
 

7.1 Metoddiskussion 
Jag anser att mitt val av metod har hjälpt mig att besvara studiens frågor på ett godtagbart sätt.  
Genom att ha fått kunskaper om hur elever förstår området kost och hälsa har jag nu uppnått 
mer förståelse över hur de önskar att undervisningen skall utformas. Förutom denna kunskap 
har jag också fått insikt i hur uppfattningar och kunskaper förändras i samtal med andra.  
 
Det finns dock utrymme för förbättringar. I alla studier eftersträvas att uppnå reliabilitet och 
validitet, vilket även kommer att diskuteras i detta avsnitt. Backman et al. (2012) talar om dessa 
två begrepp och framhåller att reliabilitet beskriver om studien varit tydlig nog att kunna 
genomföras igen på liknande sätt och om undersökningen skett på ett tillförlitligt sätt. Validitet 
redogör för om studien har undersökt det som varit relevant gentemot sammanhanget.  
 

7.1.1 Deltagarurval   
För att öka tillförlitligheten och få högre spridning i mitt datamaterial, valde jag att genomföra 
studien på två skolor med olika geografiska lägen samt olika profilering. Min grundtanke var 
att besöka en ytterligare skola men på grund av den rådande situationen med Covid-19 ville inte 
denna tredje skola deltaga i studien. På de andra två skolorna kunde undersökningen 
genomföras utan några svårigheter. Efter 23 insamlade enkäter, åtta enskilda intervjuer och två 
fokusgruppsamtal med totalt 53 sidor transkriberad text, upplevde jag mig ha uppnått vad 
Denscombe (2018) beskriver som teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad menar Denscombe 
(2018) har uppnåtts när nya data bekräftar det som redan blivit tydligt i studien, snarare än att 
den tillför något nytt. Det kan enligt Alvehus (2019) vara svårt att avgöra när man som forskare 
uppnått teoretisk mättnad eftersom det i regel handlar om hur fyllig information intervjuerna 
uppsamlar.  
 

I urvalet av deltagare till intervjuerna eftersträvades maximal variation. Jag har valt enkätsvar 
som skiljer sig ifrån varandra för att skapa större spridning mellan de kunskaper och 
uppfattningar som finns bland eleverna.  
 
7.1.2 Val av datainsamlingsmetod  
I denna studie har jag valt att använda mig av tre olika datainsamlingsmetoder. Att undersöka 
samma typ av forskningsområde men att samla in data på genom olika metoder kallas 
triangulering (Backman et al. 2012). 
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I första delen av datainsamlingen svarade eleverna på ett antal enkätfrågor. Genom mitt aktiva 
deltagande som informatör under tiden de svarade på enkäten fick jag även relativt utförliga 
svar, endast ett fåtal elever svarade ”jag vet inte” under vissa av frågorna. Enkäten användes 
således delvis som en datainsamlingsmetod men också som ett urvalsinstrument för att sedan 
inleda datainsamlingens andra del med enskilda intervjuer. Genom de enskilda intervjuerna fick 
eleverna möjlighet att utveckla vad de svarat i enkäten, detta skedde genom intervjuns semi-
strukturerade utformning. Jag utgick från förberedda frågeställningar men avvek ifrån dessa 
ifall eleven ville fördjupa samtalet om något specifikt. Att göra på detta sätt upplevde jag 
skapade en avslappnande miljö för eleverna då jag uppmärksammade att de kände sig nervösa 
inför att svara på enkäten. Genom att de kände sig trygga under intervjutillfället uppkom fler 
samtalsämnen än vad som planerats, där vissa svar kom till användning för att besvara 
frågeställningarna. Genom att vara stringent gentemot mitt forskningsområde fick jag sortera 
bort det som inte var relevant för studien.  
 

Eftersom eleverna från skolan som befann sig utanför stadskärnan endast bestod av fyra elever 
totalt i klassen kunde jag inte göra ett urval likt det på den andra skolan, där enkäten användes 
som urvalsinstrument för maximal variation. Begränsningen av forskningsdeltagare ledde 
därför till ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018), och alla elever som gick i årskursen fick 
därför deltaga i alla datainsamlingsmoment. Trots det upplevdes variation i elevernas 
uppfattning vilket var positivt för studien. Det är emellertid svårt att säga ifall resultatet skulle 
sett annorlunda ut ifall eleverna i denna klass hade varit fler. 
 

Att eleverna först får svara på frågor enskilt skapar större reliabilitet eftersom deras 
grundläggande kunskaper och uppfattningar inte påverkas av andra. Det kan dock finnas risk 
att eleverna genom kroppsspråk eller viskningar kan ha påverkats av varandra under 
enkätundersökningen. Detta kan bidra med att de slutligen svarar annorlunda under 
intervjutillfället. Genom min strävan att bibehålla hög reliabilitet genom hela studien har jag 
under metodavsnittet skrivit utförligt hur studien har genomförts. Resultatet kan dock ha 
påverkats av det sociala sammanhang som rått under tiden av datainsamlingen. Detta för med 
sig att en upprepning av denna studie kan uppvisa en variation av det resultat som presenterats 
här.    
 

I den tredje delen av datainsamlingen fick eleverna som valts ut att svara på den enskilda 
intervjun återsamlas för ett fokusgruppsamtal. I detta samtal ställdes liknande frågor som vid 
den enskilda intervjun, men av en mer utmanande karaktär för att samtal skulle uppstå. Ett 
exempel på dessa mer utmanande frågor kunde handla om varför människor är över- eller 
underviktiga, och hur om en människa är hälsosam trots sjukdom. Genom dessa övergripande 
frågor upplevde jag att eleverna i samspel med varandra utvecklade och fördjupade fenomenet 
hälsa och kost. De hjälpte även varandra att använda begrepp som tidigare inte varit tillgängliga 
för dem. Det som däremot var svårt var att alla elever skulle få nog mycket talutrymme för att 
säkerställa att alla uppfattningar skulle få komma fram. Om studien skulle upprepas skulle jag 
föreslå att skapa en någon form av rutin i samtalet så att detta uppfylls. 
 



 40 

Jag övervägde att filminspela de enskilda intervjuerna och fokusgruppsamtalen. Dock gjordes 
det slutgiltiga beslutet att endast spela in med ljud, då jag under pilotintervjun med ett barn i 
min närhet insåg att detta blev ett störningsmoment.  
 
Jag har i denna studie gjort valet att arbeta med mina frågeställningar genom olika 
slutledningsansatser. Detta passade väl med just denna typ av studie då de första två 
frågeställningarnas resultat beror på elevernas uppfattningar, vilket kännetecknar en induktiv 
slutledning. I den sista frågeställningen utgick jag ifrån det sociokulturella perspektivet vilket 
innebär att jag redan innan hade en hypotes om resultatet. Genom att utgå ifrån det 
sociokulturella perspektivet urskildes nya tankar om området kost och hälsa som kanske inte 
hade uppkommit om jag endast arbetat med induktiv slutledning. Detta betyder följaktligen att 
resultatet kan förändras vid upprepning av denna studie då resultatet har berott på den sociala 
gemenskap som gällt vid undersökningstillfället. Vad gäller det de två frågeställningarna där 
det induktiva tillvägagångssättet användes är ett förändrat resultat inte helt omöjligt, detta på 
grund av att uppfattningar i största allmänhet ofta är lika unika som forskningsdeltagaren är.  
 
Fenomenografisk analysmodell 
I denna studie har även den fenomenografiska analysmodellen använts för att sortera i de 
kategorier som urskilts gällande elevernas uppfattning om området kost och hälsa. Området i 
sig är stort och rikt nyanserat vilket har gjort det svårt att avgränsa elevernas olika uppfattningar. 
Att arbeta med färgmarkeringar i ett dokument för att urskilja och jämföra uppfattningarna för 
att sedan presentera resultatet i en figur (se figur 2) har gjort processen enklare. Trots 
svårigheterna upplever jag mig ha funnit svar på mina frågeställningar.  
 

7.2 Resultatdiskussion  
I följande avsnitt kommer jag att diskutera mitt presenterade resultat i kombination med 
litteratur från bakgrunds avsnittet men även i relation till undervisning i främst de 
naturvetenskapliga ämnena.   
 
7.2.1 Elevers förståelse för området kost och hälsa 
Kost och hälsa är båda stora områden och uppfattningarna om dem är många och varierande 
Det har följaktligen varit svårt att avgränsa arbetet och få en rättvis bild av vad eleverna 
beskrivit. I resultatet sorterades uppfattningarna i några olika kategorier. Under denna rubrik 
väljer jag dock att generellt diskutera och dra slutsatser om frågeställningen som helhet. 
Tyngdpunkten läggs vid vilken betydelse resultatet har för undervisningen i området kost och 
hälsa.  
 

Normativa uppfattningar 

I analysen av datainsamlingen fann jag vid ett antal tillfällen att eleverna ofta svarade med vad 
jag i denna studie kallar för normativa uppfattningar. Detta var ett genomgående tema i alla de 
kategorier som presenterades. Bakgrunden och orsaken till deras uttalanden varierade mellan 
eleverna men jag upplevde att det i huvudsak berodde på de normer eleverna möter i vardagen. 
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Detta kan handla om vilka regler och moralläror som återfinns i hemmen eller i skolan. Att 
grönsaker skall ha en given plats på tallriken, och att godis bör begränsas till ett minimum är 
exempel på normer som de flesta av eleverna var medvetna om. Det är svårt att avgöra om dessa 
normativa uppfattningar enligt eleverna ansågs vara positiva eller negativa för att främja god 
hälsa. En tanke kan vara att det finns skäl till att barn bär uppfattningar som för dem saknar 
motivation och bakgrund. Ett av skälen kan vara att ansvaret för god hälsa kan vara allt för stort 
att bära för ett barn. De normativa uppfattningar som vårdnadshavare/skola presenterar för 
barnen kan således förbli påståenden utan grund. Ett annat perspektiv på detta är att det vore 
önskvärt att eleverna får ta del av det innehåll och kunskaper som ligger till grund för dessa 
normativa uppfattningar. Det framgår i denna studies resultatet att det är det eleverna verkar 
efterfråga. En vidare fördjupning inom detta forskningsområde skulle därför kunna vara hur 
skolans undervisning skall utvecklas i syfte att ge eleverna kunskaper om bakgrunden och 
motiven till dessa normativa uppfattningar. 
 
I Willet et al. (2019) studie får läsaren ta del av ett gediget forskningsarbete framtaget av 20 
experter i olika grenar rörande folkhälsoarbete. Studiens syfte var att utveckla globala 
vetenskapliga mål för hälsosam kost och hållbar livsmedelsproduktion. I studien talar 
författarna om fem strategier som skall bidra med att göra den globala matkonsumtionen mer 
hälsosam. En av strategierna talar om att dagens uppfattningar om kost i stora drag kan 
betecknas som normativa. Detta betyder att den nuvarande kunskapen bygger på kulturella, 
samhälleliga och religiösa normer. Författarna menar att kunskapen om mat och kost måste 
underbyggas med vetenskapliga fakta om varför dessa normer blivit just normer. Risken finns 
annars att de rekommendationer och den information som finns att tillgå kommer att förbises 
(Willet et al., 2019). Sätter vi denna tidigare forskning i relation till det resultat som 
framkommit i denna studie, är de normativa uppfattningarna i regel inte hälsofrämjande om de 
inte följs upp med underliggande fakta.  
 
Tidigare i denna studie presenterade jag forskning om skollunchen som ett didaktiskt verktyg 
för hälsoarbetet (Skolverket & Livsmedelsverket, 2013). Skolmåltiderna är, i och med detta 
resonemang, en del av den sociala normen för hur en hälsosam kost kan se ut. Under rubriken 
Skollunchen som didaktiskt verktyg beskrivs skolmåltiderna ha goda förutsättningar att genom 
dess autenticitet skapa goda lärandetillfällen, men det krävs enligt Willet et al. (2019) 
information om anledningen till att eleverna exempelvis skall äta grönsaker. Detta för att skapa 
fördjupad förståelse där informationen sätts i sitt sammanhang, och att därigenom ta sig vidare 
från att kostrelaterade normer endast blir normer utan klargjort syfte.   
 

Elevernas tolkning och uppfattning om hälsobegreppet  
I detta avsnitt behandlas hur eleverna i denna studie uppfattade hälsobegreppet i relation till 
tidigare forskning som omnämnts i bakgrundsavsnittet. Hälsobegreppet är mångdimensionerat 
och uppfattningarna om området är ibland lika varierade och unika som vi människor är. I detta 
fall har det varit till hjälp att använda fenomenografin som utgångspunkt i min forskning för att 
ta reda på hur eleverna uppfattar området kost och hälsa. I bakgrundsavsnittet presenteras några 
begreppsbestämningar gällande hur hälsa genom tiderna har uppfattats och tolkats. Genom det 
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resultat som framkommit i min studie finner jag att eleverna generellt verkar ha ett modernare 
perspektiv på hälsa om man jämför deras uppfattningar med WHO:s (1998) senaste 
hälsodefinition. Detta framkommer tydligast under fokusgruppsamtalen. Eleverna framhåller 
exempelvis att det går att kalla sig hälsosam trots att man lider av någon form av sjukdom. De 
menar att hälsan definieras utifrån de val som görs i stunden, exempelvis handlar detta om att 
röra på sig och äta rätt sorts medicin.  
 
Förutom att eleverna talar om att ett sjukdomstillstånd inte är avgörande för att kunna benämnas 
som hälsosam berättar de även om en psykisk aspekt som avgörande för att resten av kroppen 
skall ha möjlighet att må bra. Jag urskilde således flera olika hälsodefinitioner i elevernas 
förklaringar. WHO:s (1948, 1986, 1998) alla tre begreppsförklaringar kom till uttryck i 
elevernas uppfattningar, samtidigt som jag urskiljer vad Tengland (2005) förklarar som ett 
pluralistiskt synsätt på hälsa. Detta omfattar en kombination av flera olika förklaringar av 
hälsobegreppet, men som kan fattas kort genom två dimensioner; förmåga och välbefinnande. 
Detta betyder således att eleverna har en holistisk syn på hälsan som avgörs av en människas 
förmåga till att fungera i samhället samt dess utsikter till generellt välmående. Eleverna 
uttrycker i denna studie samma nyfikenhet och intresse inför området kost och hälsa som i 
tidigare nämnda studier (Piko & Bak, 2006; Almqvist, 2006), vilket är en god grund att börja 
ett hälsofrämjande arbete på. Genom att arbeta ämnesöverskridande finns det möjligheter att 
eleverna kan få utveckla sina kunskaper inom området. Om eleverna ges tillfälle att få mer 
undervisning inom hälsofrämjande faktorer är chansen större att ett salutogent perspektiv på 
hälsan infaller sig (Antonovsky, 1996). Detta är eftersträvansvärt eftersom ett salutogent 
perspektiv bidrar till att förhindra sjukdomar innan de inträffar. Detta kan handla om att 
personen i fråga har utbildats i att använda resurser i vardagslivet för att förbättra sin hälsa. 
Undervisningen ur ett salutogent syftar således till att förbättra elevernas förståelse över vilka 
faktorer som leder till hälsa. 
 
7.2.2 Elevernas förväntningar på skolans undervisning om kost och hälsa  
Denna frågeställning var ämnat att ta reda på elevernas förväntningar på deras fortsatta 
undervisning inom området kost och hälsa. Jag valde i denna studie att undersöka elever i 
årskurs tre, eftersom de i slutet av lågstadiet enligt läroplanen skall ha berört delar som syftar 
till att öka förståelsen om olika hälsofaktorer. På det sättet har de fått viss förståelse inom 
området för att kunna bilda sig en uppfattning om vad de vill lära sig i mellanstadiet och vidare. 
Under denna frågeställning fann jag tre kategorier som återkom; matproduktion, biologiska 
funktioner och köttets påverkan på hälsan.  
Under den första kategorin talade eleverna att de saknade kunskaper om matens ursprung, och 
syftade då främst på grönsaker och andra vegetabiliska livsmedel. Att eleverna intresserar sig 
om detta är positivt eftersom det finns flera alternativ att tillgå för att utveckla deras kunskaper. 
I bakgrundsavsnittet nämns det situerade lärandet i kombination med praxisgemenskaper och 
begreppet scaffolding (Säljö, 2015). Dessa begrepp, med bakgrund i pragmatism och 
sociokulturellt perspektiv, handlar om att lärandet sker i praktiken och i gemenskap med andra. 
En återkommande referens i bakgrundsavsnittet är Region Norrbotten (2020) som talar för de 
naturvetenskapliga ämnenas möjligheter för att utveckla elevers förståelse för hälsofrämjande 
arbete. I skriften förespråkas att genom ett situerat lärande hjälpa eleverna att förstå det 
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naturvetenskapliga ämnet som ibland kan upplevas abstrakt. Vad gäller kunskaper om kost och 
matproduktion nämner författarna exempelvis att grönsaksodling i klassrummet är ett ypperligt 
sätt att låta eleverna få kunskaper om detta område. Inte minst väcker det medvetenhet om att 
produktionen av mat är möjlig även i Norrbotten, vilket ur ett miljöperspektiv också är 
gynnsamt.  
 

Vidare talar eleverna i min studie om att de vill lära sig mer om kroppens biologiska funktioner, 
där tyngdpunkten ligger vid matspjälkning. I delen där eleverna i enkäten fick i uppgift att i en 
konturritad människokropp teckna en äppelbits väg genom kroppen, upplevde eleverna 
svårigheter. Detta verkar inte vara unikt för denna elevgrupp då tidigare studier (Reiss et al., 
2002; Teixera, 2000; Rowland, 2004) visar på att barn i regel inte har särskilt djupa kunskaper 
om matspjälkningen. Vad som kan verka positivt är att eleverna i denna studie själva inser där 
de har brister i sin kunskap och också påpekar att de vill lära sig mer. Vid samtal med eleverna 
innan intervjuerna tagit sin början berättade eleverna att de haft en del undervisning gällande 
kroppen och matspjälkningsorganen.  
 

Eleverna talade även om köttets påverkan på kroppen. Uppfattningarna om kött skiljde sig något 
mellan skolorna. I skolan utanför stadskärnan talade eleverna om egna erfarenheter av jakt och 
köttets härkomst. I elevernas förförståelse som presenteras vid enkäten tyder inte mycket på att 
de ifrågasätter kött och dess påverkan på hälsa. Medan de i fokusgrupps samtalen samt även 
vid de individuella intervjuerna uppvisar en viss osäkerhet på om köttet verkligen är så nyttigt 
som de trott. Jag upplever att den normativa förförståelsen eleverna från denna skola har 
gällande kött är att det är nyttigt, detta kan möjligtvis bero på att jakt kan vara ett populärt 
fritidsintresse i närområdet men det är svårt att slå fast med säkerhet. Vad gäller eleverna från 
skolan i stadskärnan talar de redan i enkäten för att kött skall begränsas i relation till att 
grönsaker skall ta större plats på tallriken. Det går inte med säkerhet att säga vad detta beror på, 
men en faktor kan vara att skolornas profilering är olika där skolan utanför stadskärnan på 
landsbygden har ett starkt fokus på skog och natur.  
 

7.2.3 Hur förståelsen för kost och hälsa förändras när elever i årskurs tre samtalar med 
varandra 
I min tredje frågeställning tog jag reda på hur elevernas förkunskaper i området kost och hälsa 
förändrades när de fick möjlighet att samtala med varandra. Frågeställningen ämnade till att 
undersökas genom deduktiv slutledning. Detta betyder att jag genom det sociokulturella 
perspektivet hade en hypotes om att den proximala utvecklingszonen även blir synlig i ett 
samtal i området kost, kropp och hälsa och således att lärande i gemenskap ger positiva effekter.  
Med anledning av att jag utgick ifrån denna hypotes följer en del repetitioner från 
bakgrundsavsnittet. Dessa repetitioner är avsedda att guida läsaren genom de upptäcker som 
gjorts i relation till det sociokulturella perspektivet. 
 
I och med analysen av mitt insamlade datamaterial upptäckte jag två kategorier. Den första 
handlade om att eleverna med hjälp av varandra och mig som lärare i detta fall, ger varandra 
ord och begrepp som inte varit tillgängliga för dem vid den individuella datainsamlingen, vilket 
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i det sociokulturella perspektivet skulle kallas för appropriering (Säljö, 2015). Elever som 
exempelvis inte kunde namnge vissa näringsämnen kunde i kommunikation med andra få 
tillgång till flera av dem och dessutom använda dem i korrekt sammanhang. 
 
 I den andra kategorin visar eleverna att de genom stöttning av varandra förändrar sina tankar, 
uppfattningar och kunskaper i jämförelse med de hur de svarat i enkäten men också i den 
individuella intervjun. I och med detta kunde jag dra paralleller till det sociokulturella 
fenomenet scaffolding och den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015). Det är exempelvis i 
denna del av studien jag upplever att eleverna utvecklar sina tankar om hälsobegreppet. 
Tenglands (2005) beskrivning om den pluralistiska hälsodefinitionen stämmer bäst överens 
med vad jag upplever att eleverna uttrycker. Eleverna har således en flerdimensionerad 
uppfattning om hälsa som inbegriper två- eller flera av de hälsodefinitioner Tengland (2005) 
presenterar. Exempelvis blir detta synligt när eleverna uttryckte att hälsa inte bara handlar om 
hur en människa mår rent fysiskt, utan att den psykiska aspekten också spelar stor roll.  
Vad som slutligen blir synligt är att eleverna i gemenskap med andra och i viss mån utvecklar 
och fördjupar sina kunskaper. I och med att läroplanen genomsyras av både pragmatism och 
sociokulturellt perspektiv är det även fördelaktigt att eleverna exempelvis kan få arbeta i vad 
som nämnts tidigare som praxisgemenskaper (Säljö, 2015), där kunskaper får prövas i sitt 
sammanhang och i gemenskap med andra.  
 
Denna frågeställning behandlades som innan nämnt ur ett deduktivt synsätt. Jag hade således 
en hypotes om att elever som i gemenskap får ta till sig ett kunskapsområde också uppnår en 
djupare förståelse. I förlängningen handlar denna hypotes också om att se om den proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2015) går att urskilja i detta sammanhang. Genom analysarbetet har 
jag insett att det är svårt att avgöra om elevernas förståelse faktiskt blivit djupare. Vad som 
dock går att urskilja är att eleverna i viss mån approprierar kunskaper med hjälp av varandra. 
Jag tycker mig även se att eleverna stöttar varandra i samtalet och då också visar prov på 
fenomenet scaffolding. Genom att dessa sociokulturella fenomen blivit synliga anser jag också 
att den proximala utvecklingszonen går att urskijla, och därmed stämmer hypotesen om att detta 
går att utskilja även i området kost, kropp och hälsa. Huruvida lärandet genom detta 
sociokulturella synsätt ges långvariga positiva effekter är svårt att avgöra under denna studies 
korta period, men jag bedömer dock att det haft viss positiv effekt i just detta avseende.  
 
I denna kontext är det dock på sin plats att fråga sig hur ett lärande blir synligt. Vissa kanske 
menar att lärande först sker när eleven enskilt kan uppge fakta och information om ett 
lärandeobjekt. Detta skiljer sig dock ifrån det sociokulturella perspektivets ansatser om att 
lärande sker i gemenskap med andra. Det är således svårt att avgöra om eleverna i denna studie 
faktiskt lärt sig mer om ämnet kost, kropp och hälsa genom dessa tillvägagångssätt, det beror 
följaktligen på hur mottagaren av denna studie själv uppfattar när ett lärande har skett. Ser jag 
till min egen upplevelse är jag av uppfattningen att ett visst lärande har skett, och jag tror att 
det hade blivit tydligare om studiens omfattning varit större och skett över en längre period.  
 
Som avslutande ord i denna diskussionsdel anser jag lärare i allmänhet kan dra nytta av denna 
studie. Det är viktigt att området kost, kropp och hälsa får ta utrymme i skolan, och jag hoppas 
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att med denna studie kan inspirera lärare att ta del av både den presenterade forskningen och 
mitt resultat för att förbättra sin egen undervisning. Resultatet i studien skildrar hur 
uppfattningen inom området ser ut bland eleverna. Kanske kan vetskapen om dessa 
uppfattningar få till följd av att lärare får en bild av hur undervisning ska utformas för elevernas 
bästa. Således hoppas jag att detta kan bidra till uppfyllda kunskapskrav men framförallt 
kunskaper om hur man lever hälsosamt för ett gott och friskt liv.  
 
7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Genom denna studie har jag fått en djupare förståelse för elevernas uppfattning om ämnet kost 
och hälsa. Denna förståelse har resulterat i att jag tydligare förstår hur undervisningen inom 
området kan utformas, dels för att möta elevernas förväntningar men också gentemot vad 
läroplanen föreskriver (Skolverket, 2019). Eleverna verkar i synnerhet efterfråga autenticitet i 
sin undervisning i området kost och hälsa vilket inte är omöjligt att åstadkomma med 
studiebesök men också med praktiska moment i klassrummet. Flera av eleverna efterfrågade 
exempelvis kunskaper om matproduktion och i synnerhet hur grönsaker blir till. Detta tänker 
jag inte är svårt att visa för eleverna genom att göra fröodlingar i klassrummet som slutligen 
kan leda till att de får smaka på sina egenodlade grönsaker. Jag kommer också att ta med mig 
att utgå ifrån elevernas förkunskaper för att göra lärandet så begripligt för dem som möjligt. 
Det vore därför klokt att ägna tid åt att göra undersökningar, exempelvis intervjuer, om ett nytt 
lärandeobjekt. På detta sätt kommer jag att veta vilka uppfattningar och vilka tankar eleverna 
har, och med detta som utgångspunkt kan jag utforma min undervisning.   
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Jag upplever i och med arbetet med denna studie att det saknas studier om det hälsofrämjande 
arbetet i lägre årskurser. Den tidigare forskning jag funnit om detta har sitt ursprung i andra 
länder än Sverige. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att utjämna skillnader som har 
med folkhälsan att göra samtidigt som Wagenius (2019) presenterar att levnadsvanorna för barn 
och unga i Norrbotten försämras i takt med stigande ålder. Med detta sagt skulle det vara 
intressant att ta reda på om det gör någon skillnad på folkhälsan, i synnerhet vad gäller 
Norrbotten, om hälsofrämjande undervisning får ta större utrymme i tidig ålder. För mindre 
studier skulle det även vara intressant att genom en variationsteoretisk studie ta reda på vilka 
kritiska aspekter som bör synliggöras för att ett lärande inom området kost, kropp och hälsa 
skall ske på bästa sätt för eleverna.   
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Bilaga 2: Intervjufrågor: individuell intervju. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor: fokusgruppsamtal. 
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Bilaga 4: Samtyckes- och informationsblankett (svenska). 
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Bilaga 5: Samtyckes- och informationsblankett (engelska). 
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