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Abstrakt 
 

Tidigare studier av hur organsystem samverkar visar på en bristande förståelse hos 

elever. Syftet med denna studie var att skapa bättre förutsättningar för den undervisning 

som ska utveckla elevers förståelse av kroppen som en funktionell enhet. Studiens 

empiri har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 16 stycken elever 

har medverkat. Med hjälp av en tematisk analys har särskilda mönster upptäckts och 

resulterat olika teman, som har synliggjort elevers föreställningar av hur organsystemen 

samverkar. Studiens resultat och diskussionsavsnitt kan förbättra en undervisning som 

tar utgångspunkt i hur kroppens organsystem samarbetar.  
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1. INTRODUKTION 
 

Ett ämnesområde som utmärker sig i den bemärkelsen att betydligt fler händer åker 

upp i klassrummet är undervisning om människokroppen. De elever som inte brukar 

vara delaktiga muntligt ställer frågor som aldrig förr. Elever kommer med intressanta 

frågor baserat på erfarenheter och ställer följdfrågor på saker de hört för första 

gången. Människokroppen är något som fascinerar elever och motiverar elever till 

lärande. Trots detta finns det forskning som synliggör områden som problematiska.  

 

Tidigare studier av elevers förståelse om samverkan mellan organsystem synliggör 

en bristande förståelse av hur kroppen fungerar som en helhet (Reiss et al., 2002; 

Andersson, 2001; Enochsson, 2008). Elever har betydligt enklare att förstå 

funktionen av enskilda organsystem, men när dessa ska integreras, så blir det 

problematiskt att se hur organsystemen hänger ihop. Forskning av dagens läromedel i 

biologi för grundskolan tenderar dessutom att behandla ett organsystem i taget, vilket 

leder till en förståelse av organsystem som inte samverkar med varandra (Andersson, 

2008; Enochsson, 2008). Undervisning som utgår från läromedel verkar alltså 

utveckla en förståelse av att kroppen är uppbyggd av delsystem som inte samarbetar 

för att kroppen ska fungera. Ett av undervisningen mål inom området 

människokroppen är dock att elever ska lära sig hur kroppen fungerar som en helhet 

genom hur olika organsystem interagerar (Andersson, 2001). Baserat på tidigare 

forskning om elevers bristande förståelse verkar det vara en angelägenhet att 

undervisningen mer bör utgå från hur organsystem hänger ihop, för att sedan 

undervisa om enskilda system.  

 

En förutsättning för att elever ska utveckla förståelsen för organens samverkan är att 

utgå från deras vardagsföreställningar i undervisningen. Elever bär med sig olika 

vardagsföreställningar till skolans undervisning (Anderson, 2008; Driver, 1983; 

Sjøberg, 2010). Andersson (2008) och Driver (1983) betonar betydelsen av en 

undervisning som tar reda på elevers föreställningar, som en utgångspunkt i 

undervisningen. Andersson (2008) menar till och med att dessa är en förutsättning i 

undervisningen, för elevers utveckling av vetenskapliga föreställningar. Denna studie 

inriktar sig därför på elevers föreställningar om hur två organsystem samverkar i 

form av kroppens respiration och cirkulationssystem. Dessa samverkar för att syret i 

luften ska nå kroppens celler och slaggprodukten koldioxid ska transporteras bort via 

utandningsluften. Genom att undersöka elevers föreställningar av hur dessa 

samverkar bidrar studien med värdefulla föreställningar som kan förbättra 

undervisningen. 

1.1 Styrdokument  

Denna undersökning fokuserar på organsystem och dess samverkan. I 

styrdokumenten för ämnet biologi står det följande för årskurs 4-6 gällande 

undervisningen av organsystem: “Detta ska ge eleverna övergripande kunskaper om 

nödvändiga livsfunktioner och organsystem i kroppen. Eleverna ska också få 

utveckla sin förmåga att använda begrepp och förklaringsmodeller som kopplar 

samman människans organ med livsfunktioner som andning, cirkulation, 

näringsintag och rörelse. På så sätt får de förutsättningar att diskutera till exempel 

hur läkarbesök och hälsoundersökningar går till och hur kroppen fungerar” 

(Skolverket, 2017b, s23). Andersson (2008) skriver att undervisningens mål är att 
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eleverna utvecklar en förståelse för kroppen som ett nätverk av olika delsystem som 

samverkar med varandra. Organsystem ingår i det centrala innehållet kropp och 

hälsa, vars progression ser ut som följande: 

 Årskurs 1-3: ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.” 

(Skolverket, 2017a, s159). 

 Årskurs 4–6: ”Människans organsystem. Organens namn, utseende, 

placering, funktion och samverkan. (2017a, s160)  

 Årskurs 7-9: “Kroppens celler, organ och organsystem och deras 

uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan 

människan och andra organismer” (2017a, s161) 

  

Undervisningen i årskurs 4-6 ska ge elever förkunskaper inför årskurs 7-9, då man 

bland annat fördjupar sig i olika processer i kroppen (Skolverket, 2017b). Genom att 

arbeta med organsystem och dess interaktion kan eleverna utveckla kunskap om 

vardagliga fenomen och funktioner i kroppen, för att veta hur olika sjukdomar 

utvecklas och behandlas. I kommentarmaterialet lyfts även att det ställs högre krav 

på hur elever förstår och resonerar kring naturvetenskapliga begrepp.  

 



5 

 

2. BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras den bakgrund som ligger till grund för studien. Först 

redovisas argument för de naturvetenskapliga ämnenas betydelse i skolans läroplan, 

hur det sociokulturella perspektivet förklarar lärande och utveckling samt innebörden 

av begrepp och deras betydelse i naturvetenskapen. Sedan förklaras begreppet 

föreställningar och dess roll i undervisningen, tidigare forskning av organsystem för 

att avslutas med en övergripande förklaring av de organsystem som denna studie 

fokuserar på. 

 

2.1 Varför naturvetenskap i skolan 

 

Naturvetenskapens mål är att skildra och redogöra för verkligheten utan att hänvisa 

till något övernaturligt (Sjøberg, 2010). Alla naturvetenskapliga yttranden måste 

anknytas till en verklighet som kan observeras. Sjøberg motiverar de 

naturvetenskapliga ämnenas plats i läroplanen genom fyra argument.  

 Ekonomiargumentet:  

Kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena är ekonomiskt lönande för samhället 

(Sjøberg, 2010). Näringslivet i dagens samhälle inriktas allt mer mot vetenskap och 

teknologi. De flesta arbetsgivare är i behov av arbetskraft med goda vetenskapliga 

kunskaper och som är rustade inför framtidens utmaningar.   

 Nyttoargumentet: 

Detta argument påvisar att naturvetenskapliga kunskaper hjälper individen att klara 

av vardagslivet (Sjøberg, 2010). Vetenskap och teknik präglar vardagen och en 

förmåga att förstå och kunna förklara omvärlden skapar förutsättningar för att 

undvika främlingskap. För att kunna klara av vardagen behöver vi en grundläggande 

kunskap om den verklighet som omvärlden vilar på. 

 Demokratiargumentet: 

Beslut i ett demokratiskt samhälle grundar sig på goda kunskaper, förnuft och 

argument (Sjøberg, 2010). Man vill sträva efter att alla vill och ska kunna påverka 

samhället på olika plan, vilket kräver förståelse för att kunna fatta goda beslut. 

Klimatförändringar och en sjunkande ekologisk balans råder. Populationen behöver 

naturvetenskapliga kunskaper för att påverka samhället och världen i rätt riktning.  

 Kulturargumentet:  

Naturvetenskap bör finnas med i läroplanen eftersom det är en av mänsklighetens 

mest betydelsefulla kulturprodukter (Sjøberg, 2010). Sjøberg skriver följande: “De 

stora tankarna och naturvetenskapliga teorierna utgör en världsbild, som i dag är en 

del av vår gemensamma verklighetsuppfattning. (. . .) I ett skolsystem med 

allmänbildning som mål, bör det alltså inte finnas anledning att välja bort 

naturvetenskap som ämnesområde” (Sjøberg, 2010, s234).    

2.2 Vygotskij och lärande  

 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij där lärande och 

utveckling sker i ett socialt sammanhang bundet till en kulturell kontext (Vygotskij, 

1999). Naturvetenskapens kunskapsobjekt är formade av socialt konstruerade 

begrepp, vilka elever kan tillägna sig genom att vistas i en omgivning där dessa 

begrepp används (Andersson, 2008.)  Ett bärande begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering, som innebär att människor tillämpar antingen språkliga 
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eller materiella redskap, i sitt försök att förstå omvärlden (Säljö, 2017). Det språkliga 

redskapet kan exempelvis vara bokstäver, siffror och begrepp, som vi använder för 

att kommunicera och tänka. Ett materiellt redskap kan vara ett tangentbord, som 

människor använder för att kunna utöva ett arbete. Människor växer upp med olika 

medierande kunskap som är kulturellt bundna i tiden, vilket innebär att språkliga 

verktyg kan förändras och utvecklas över tid. Ett annat vitalt begrepp är 

appropriering som används för att förstå och beskriva lärande. Detta innebär att 

människan lär sig språkliga och materiella redskap, för att förstå hur man medierar 

omvärlden. Appropriering som händer tidigt i livet kallar Vygotskij, den primära 

socialisationen, som är väldigt betydelsefull. Under denna period lär man sig förstå 

sociala samspel och sitt primära språk. Man lär sig även vardagliga begrepp och 

Vygotskij menar att detta är en form av fundamentala begrepp, som utvecklas genom 

det vardagliga samspelet med omgivningen. Dessa har sina rötter i barnets vardag 

och är starkt kopplade till ett visst sammanhang (Bråten, 1998). Vetenskapliga 

begrepp är det språk och begrepp som är betydligt mer abstrakt och som härstammar 

från vetenskapen (Säljö, 2017). Vygotskij menar att den begreppsförståelse barnet 

utvecklar i vardagen är betydelsefull vid inlärning av vetenskapliga begrepp (Bråten, 

1998). Ett annat begrepp som är betydelsefullt i sammanhanget är den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij menar att lärande är en ständigt pågående 

process och när människan behärskar ett begrepp, så är man redo för att lära sig 

något nytt (Vygotskij, 1999). Utvecklingszonen är ett stadie där människor är 

känsliga för förklaringar och är i behov att få hjälp av en mer kompetent person. 

Genom vägledning och stöttning sker utveckling.  

 

2.3 Begrepp 

 
Vetenskapens begrepp är skapade av människan i syfte att producera redskap för att 

kunna tolka omvärlden (Sjøberg, 2010). Svanelid benämner begrepp på följande vis: 

“Ett begrepp är ett ord som klassificerar, kategoriserar och definierar fakta som 

hänger ihop” (2014, s54). Ett begrepp kan förstås på olika abstrakta nivåer. 

Begreppets betydelse kan variera beroende på sammanhang och ämnesområde 

(2014). Strömdahl (2002) menar att ett begrepp inom naturvetenskap ingår i 

systematiska sammanhang som förklarar omvärlden utifrån olika perspektiv. 

(Sjøberg, 2010) förklarar hur begrepp är byggstenarna i naturvetenskapen och att 

begrepp som utgör ett samband kan benämnas modell. Dessa används inom 

naturvetenskapen för att visa på samband för att åskådliggöra något abstrakt och 

komplext. Flera begrepp kan kopplas samman och bilda modeller, som ingår i sina 

specifika teoretiska ramverk.  

 

2.4 Elevers föreställningar 

 

I de naturvetenskapliga ämnena är skolans ambition att eleverna ska utveckla ett 

vetenskapligt tänkande (Andersson, 2008). När barn börjar skolan har de redan 

skapat sig uppfattningar om olika naturliga fenomen i sin omgivning, vilka ofta 

ligger långt ifrån det vetenskapligt accepterade (Driver, 1983,). Dessa uppfattningar 

kan delas upp i vardagsföreställningar och vetenskapliga föreställningar, vilka 

presenteras i detta avsnitt. Dessutom kopplas vardagsföreställningar till pedagogik.  
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2.4.1 Vardagsföreställningar 

 

När människor skapar sina uppfattningar av omvärlden så skiljer sig ofta dessa 

uppfattningar mot det som är vetenskapligt accepterad, men är logiskt sett till 

vardagen (Sjøberg, 2010). Denna form av uppfattningar kallas vardagsföreställningar 

och är ofta svåra att modifiera. Dessa föreställningar uppstår ofta omedvetet och är 

baserade på erfarenheter av olika situationer (Rose & Hattingh, 2014). Driver (1983) 

benämner vardagsföreställningar som “alternative frameworks”, alternativa 

föreställningar. Ett annat sätt att benämna dessa uppfattningar som inte kan härledas 

till det vetenskapligt korrekta är misconceptions, vilket är individens personliga sätt 

att skapa en förståelse för ett främmande fenomen (Clement et al. 1989). En del av 

elevernas föreställningar är djupinlärda och svåra att förändra, men viktiga att 

utveckla (Sjøberg, 2010). Andersson (2008) förklarar hur elevers kunskap om 

vetenskapliga begrepp ofta tvinar bort, medan vardagsföreställningarna finns kvar 

efter alla åren i skolan. Innan elever kan överge sina alternativa föreställningar 

behöver de förstå de vetenskapliga begrepp som presenteras, annars kvarstår de 

alternativa föreställningarna (Driver, 1983).   

 

2.4.2 Vardagsföreställningar i undervisningen 

 

Elevers vardagsföreställningar betraktas mestadels negativt och fientligt, men 

föreställningarna är en förutsättning för att ett vetenskapligt synsätt ska kunna äga 

rum (Andersson, 2008). Skolans undervisning i naturvetenskap skapar en 

motsättning oftast när elevers vardagsföreställningar möter det som är vetenskapligt 

accepterat (Sjøberg, 2010). När elever möter ny kunskap söker de förståelse genom 

att relatera den nya kunskapen till det de redan vet (Driver, 1983). Driver betonar 

betydelsen för lärare att ta reda på och förstå elevers egna uppfattningar som de tar 

med sig in i undervisningen. Andersson (2008) menar att skolans undervisning måste 

ta vara på elevernas vardagsföreställningar och skapa en interaktion mot de 

naturvetenskapliga föreställningar som skolan ska förmedla. Andersson beskriver hur 

läraren behöver få elevernas tänkande att pendla mellan ett vardagligt och 

vetenskapligt plan. Elever har olika föreställningar vilket påverkar lärarens 

undervisning eftersom en grupp elevers föreställningar blir till förmån för andras. 

(Sjøberg, 2010).  

 

2.4.3 Vetenskapligt förankrade föreställningar  

 

Föreställningar som potentiellt är möjliga att koppla till det vetenskapligt 

accepterade, kan uttryckas som vetenskapliga föreställningar (Andersson, 2001). Till 

skillnad mot vardagsföreställningar är de vetenskapliga föreställningarna medvetna, 

logiska och generella. Clement et al. (1989) benämner de föreställningar som i stora 

drag kan likställas med det vetenskapligt accepterade som ”anchoring conceptions”. 

Clement et al. skriver följande:”We define an anchoring conception as an intuitive 

knowledge structure that is in rough agreement with accepted physical theory. By 

intuitive, we mean that it is concrete rather than abstract” (1989, s555).  
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2.4.4 Distinktion mellan föreställningarna  

 

Ett exempel på distinktionen mellan vardagsföreställning och vetenskaplig 

föreställning är, att till vardags säger vi att solen går upp och ner, medan 

vetenskapligt handlar det om att jorden snurrar (Sjøberg, 2010). Nedan visas en 

tabell som Andersson (2001) utformat för att tydliggöra skillnaden mellan ett 

vardagstänkande och vetenskapligt tänkande. 

 

 

Tabell 1. (Andersson, 2001, 12) 

  

 

2.5 Tidigare forskning om organsystem  

 

Reiss & Tunncliffe (2001) förklarar en progression i barns tänkande av organ och 

organsystem baserat på hur de ritar hur kroppen ser ut inuti. Progressionen startar i 

att barnet skapa en förståelse för hur deras kropp innehåller olika organ, för att sedan 

lära sig var några av dessa är placerade. Förståelsen fördjupas i att de kan se 

samband mellan några organ och hur de hör ihop funktionellt, exempelvis 

matstrupen och magsäcken. En del av barnen kan sedan se ett samband mellan organ 

och hur de bildar ett organsystem. Reiss & Tunncliffe utförde en studie med 158 

elever i England, som involverade 11-åringar till högskolestudenter. De har 

undersökt elevers förståelse av organsystem baserat på vilka system de kan urskilja i 

elevernas teckningar, vilket visar stora skillnader av kroppens olika organsystem. De 

bäst beskrivna var systemen för matspjälkning och gasutbytet. Ingen av elevernas 

teckningar kunde synliggöra muskelsystemet och endast 1 % visade det endokrina 

systemet och 2 % cirkulationssystemet. En annan mer omfattande global 

undersökning avseende grundskoleelevers uppfattningar om organsystem visade att 

elever har störst kännedom om matsmältningssystemet, sedan systemet för gasutbyte 

och skelettet (Reiss et al., 2002;). Undersökningen synliggjorde att elever visar större 

förståelse för enskilda organsystem, men mindre förståelse för hur organsystem 
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samverkar med varandra. Garcia-Barros et al., (2012) studerade 7-åringars förståelse 

av matspjälkning- och respirationssystemet. Samtliga elever kunde nämna minst ett 

organ som hör till matspjälkningssystemet, men vad gäller förståelse av 

respirationssystemet så hade eleverna svårt för att identifiera ett organ som är 

involverat, utan nämnde andra organ som inte hör till systemet. I den svenska 

nationella utvärderingen 1992 fick ca 3100 elever i årskurs 9 svara på frågan: “Tänk 

dig att du andas in en viss mängd luft i ett andetag på ett vanligt sätt. Luften går ned i 

lungorna. Berätta vad som sedan händer med denna luftmängd” (Andersson, 2001, 

s87). 45 % av eleverna kunde inte svara på frågeställningen alternativt bara resonerar 

fram tills syret i luften når lungorna. 8 % förklarade att syret går vidare ut i kroppen 

men nämnde inte blodet som transportör. 27 % av eleverna förklarade att syret har 

som uppgift att syresätta blodet men stannade sedan av i resonemanget, vilket 

påvisar att eleven uppfattar att syret stannar kvar i kroppen. Även Enochson (2008) 

har studerat elevers förståelse av hur organsystem samverkar. Elever visar 

grundläggande kunskaper om enskilda organsystem, men det uppstår svårigheter när 

de ska interagera flera organsystem.  

 

2.5.1 Undervisning av organsystem 

 

Andersson (2001) och Enochsson (2008) förespråkar en undervisning som tidigt 

lyfter fram organsystemens samverkan, istället för att behandla ett organsystem i 

taget. Andersson (2001) förklarar att elevernas bristande förståelse kan bero på att 

läromedel behandlar ett organsystem i taget, vilket leder till att elever uppfattar 

organsystem som endast separata processer och som inte interagerar med varandra. Å 

ena sidan så förespråkar Reiss & Tunncliffe (2001) en undervisning som börjar vid 

att lära sig enskilda organ och organsystem, för att senare lära ut hur dessa hör ihop 

och samverkar med andra system.  

 

2.6 Studiens organsystem  

 

Denna studie fokuserar på två organsystem i form av respiration- och 

cirkulationssystemet. Följande stycken presenterar organsystemen samt hur de 

samverkar med varandra.   

 

2.6.1 Respirationssystemet  

 

Respirationssystemet ansvarar för att leverera syre till kroppens celler samt att forsla 

bort koldioxid (Parker, 2013). Människan andas primärt in luft via näsborrarna men 

även genom munnen. Näsborrarna övergår till näshålan som i sin tur förenas med 

svalget i halsens baksida, som fortgår en bit ner i halsen. Svalgets första del 

transporterar endast luft men här passerar också vätska och föda. Struplocket är en 

tunn broskflik som finns ovanför struphuvudet, som har i uppgift att fällas upp vid 

sväljning, för att hindra föda och vätska att passera ner i luftstrupen. Denna fördelas 

till två luftvägar som kallas primärbronker, vilka leder till vänster och höger lunga. 

Varje primärbronk övergår till sekundär-, tertiärbronker och till slut bronkioler. En 

viktig muskel i andningen är diafragman som drar ihop sig vid inandning, vilket gör 

att lungorna kan expandera och ta in mer syre. Vid utandning slappnar muskeln av 
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och lungorna intar sin normala storlek. Inne i lungorna sker det livsviktiga 

gasutbytet.  

 

2.6.2 Cirkulationssystemet 

 

Cirkulationssystemet har som uppgift att transportera syre och näring till kroppens 

celler, samt att forsla bort koldioxid och andra slaggprodukter (Parker, 2013). 

Systemet innefattar hjärtat, blodet och blodkärl i form av artärer och vener. Hjärtat 

pumpar ut blodet regelbundet genom artärer som övergår till mindre kärl, som 

transporterar syrerikt blod genom hela kroppen. Artärerna förgrenar sig till kapillärer 

som har tunna väggar, vilket är en förutsättning för att syre och näring kan passera 

till omgivande celler. Cellerna gör samtidigt av med slaggprodukter som forslas ut i 

blodet. Kapillärerna övergår till större kärl som kallas vener, som har i uppgift att 

transportera syrefattigt blod tillbaka till hjärtat.  

 

2.6.3 Samverkan mellan organsystemen  

 

Respirationssystemet och cirkulationssystemet samverkar för att det livsviktiga syret 

ska nå kroppens celler samt transportera bort koldioxid. Kroppen kan inte lagra syre 

utan behöver hela tiden fylla på med mer. Kroppen producerar samtidigt koldioxid 

som slaggprodukt. Samverkan mellan organsystemen sker i form av själva gasutbytet 

(Parker, 2013). Bronkiolerna i lungan förgrenas slutligen ut i små lungblåsor som 

kallas alveoler. Dessa är omgivna av lungkapillärer, blodkärl med tunna väggar, där 

små molekyler kan passera. I alveolerna sker gasutbytet i och med att blodet tar upp 

syret från inandningsluften och samtidigt avlägsnas koldioxid via utandningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att ta reda på vilka föreställningar elever i årskurs 4-6 har om 

hur kroppens organsystem samverkar med varandra. Studien fokuserar på elevers 

föreställningar om respiration- och cirkulationssystemets samverkan. Studien ska 

bidra med föreställningar som lärare kan utgå från vid undervisning för att skapa en 

bättre undervisning.  

 

Den här studien söker svar på följande frågeställning; 

 

 Vad har elever för föreställningar om hur organsystem samverkar?  
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4. Metod 
 

Följande avsnitt presenterar en beskrivning och motivering för den metod som 

använts för att samla in studiens data. Inledningsvis förklaras studiens metodologiska 

utgångspunkt, hur respondenterna valts ut samt intervju som insamlingsmetod. Sedan 

beskrivs undersökningens genomförande, intervjuunderlag och analysverktyg. 

Avsnittet avslutas med forskningsrådets etiska principer och studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet.  

 

4.1 Metodologisk utgångspunkt  

 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats som kännetecknas av ett intresse för 

hur människor tolkar sin omvärld. Metoden syftar till att undersöka människors 

upplevelser och föreställningar av någonting (Allwood & Eriksson, 2012). 

Kvalitativ forskning karakteriseras av småskaliga studier medan kvantitativ 

forskning tenderar istället att fokusera på storskaliga forskningsprojekt med siffror 

som data (Denscombe, 2016). Den här studien undersöker elevers föreställningar av 

organsystems samverkan, vilket motiverar studien att inta en kvalitativ utgångspunkt 

och inte en kvantitativ.  

 

4.2 Respondenter 

 

16 stycken respondenter har medverkat i studien och samtliga går i årskurs 5 på en 

skola i sydöstra Sverige. Skolan har samarbete med Linnéuniversitet och forskaren 

har anknytning till skolan och eleverna sedan tidigare. Studien hade begränsat med 

tid så möjliga deltagare efterfrågades under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Denna form av urval kännetecknas som ett bekvämlighetsurval eftersom studien 

hade begränsade resurser till förfogande (Denscombe, 2016). Informanterna har 

intervjuats enskilt eller i par. Enligt klassläraren har eleverna inte behandlat 

ämnesområdet människokroppen i varken årskurs 4 eller 5, utan endast läst om 

ämnet inom skolans ramar i årskurs 1-3.  

 

4.3 Intervjuer 

 

Intervjuer som metod är lämpat när forskaren ska undersöka något djupgående 

(Denscombe, 2016). Metoden passar när man studerar något komplext och söker en 

betydligt mer ingående förståelse av forskningsobjektet.  Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär som innebär att forskaren har förberett en intervjuguide 

som är flexibel i genomförandet. Detta innebär att ordningen på frågor kan varieras 

under intervjun samt förändras under tiden, för att få så utvecklade svar som möjligt. 

Det finns även utrymme för att ställa följdfrågor beroende på respondenternas svar. 

Det finns två olika typer av intervjuer som involverades i studien, personlig intervju 

samt gruppintervju. Personliga intervjuer utförs mellan en forskare och en informant. 
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Majoriteten av informanterna intervjuades i par, som räknas som en form av 

gruppintervju, eftersom deltagarna önskade detta för deras medverkan i studien. 

Denscombe (2016) beskriver denna typ av intervju som praktisk då man kan 

inkludera fler deltagare i studien, som skapar goda förutsättningar för forskaren att 

samla in en mer varierad data. Gruppintervjuer skapar även en situation där 

respondenterna kan svara som en grupp och man får lyssna på en annans alternativa 

förklaringar. Detta diskuteras i avsnitt metoddiskussion.  

 

4.4 Intervjuunderlag 

 

Ingen av respondenterna har enligt klassläraren behandlat studiens ämnesområde i 

någon av årskurserna 4-6. Med detta i åtanke användes bilder som ett underlag under 

intervjuerna, för att säkerhetsställa att få in tillräckligt med data. Informanterna fick 

tillgång till bilder i form av en tom människokropp, hjärtat och lungorna. Bilderna 

visades inte för eleverna inledningsvis under intervjun utan användes som ett stöd 

längre in i intervjun.  

 

4.5 Genomförande 

 

Studiens första missivbrev fick korrigeras då eleverna önskade att intervjuas två och 

två. Detta skapade ett större intresse och 17 elever medverkade. Den första intervjun 

var av personlig karaktär och agerade som pilotintervju. Denscombe (2016) menar 

att en pilotintervju synliggör hur datainsamlingsverktyget fungerar i praktiken och 

vad som bör justeras för att optimera studiens förutsättningar. Intervjuguidens 

struktur och frågornas formulering fungerade bra, då pilotintervjuns potentiella data 

kunde svara på studiens forskningsfråga. Även användningen av bilderna visade sig 

vara lyckad då respondenten kunde peka och diskutera med hjälp av bilderna.   

Samtliga intervjuer inleddes med en övergripande intervjufråga i form av “ I luften 

du andas finns syre. Följ syrets väg så långt du kan och så noga du kan efter att du 

andats in det.” Fullständig intervjuguide finns i bilaga 1. Intervjun fortsatte mer 

djupgående i syfte att synliggöra elevernas föreställningar gällande organsystemens 

samverkan. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av dator för att sedan 

transkriberas, vilket skapade goda förutsättningar för processen med databearbetning 

(Denscombe, 2016).  

 

4.6 Analysverktyg 

 

Insamlad empiri har analyserats med hjälp av en tematisk analys, som är en metod 

för att identifiera, analysera och upptäcka mönster i data (Braun & Clarke, 2006). Ett 

tema belyser värdefull data i relation till studiens forskningsfrågor. En tematisk 

analys fångar in vilka olika förklaringar som finns inom ett ämnesområde 

(Denscombe, 2016). Samtliga intervjuer transkriberades och lästes igenom flertalet 

gånger. Utifrån en jämförelse av elevernas föreställningar kunde vissa mönster 

identifieras, som sedan genererade olika teman med underliggande kategorier.  
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4.7 Etiska överväganden 

 

Denna studie har tagit hänsyn till individskyddskravet och forskaren har varit 

medveten om den etik som råder vid forskning (Vetenskapsrådet, 2012). 

Individskyddskravet kan brytas ner och involverar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, vilka presenteras kortfattat 

nedan. 

 

 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera studiens 

uppgiftslämnare att deras medverkan är på frivillig basis och forskningens 

syfte. 

 Samtyckeskravet handlar om att studiens deltagare själva får avgöra om de 

vill medverka i studien eller inte. De ska veta om att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande utan några följder. Deltagare som är under 15 år 

behöver samtycke från vårdnadshavare.  

 Konfidentialitetskravet betyder att personliga uppgifter på studiens 

medverkande inte får tillkännages till obehöriga parter. Information ska 

presenteras så deltagarna inte kan identifieras.  

 Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får nyttjas inom aktuell 

forskningsstudie. (Vetenskapsrådet, 2012) 

 

I samband med utlämning av missivbrev och innan samtliga intervjuer påbörjades 

fick eleverna information enligt forskningsrådets individskyddskrav.  

 

4.8 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet  

 

Reliabilitet handlar om studiens resultat kan framställas på nytt vid en annan tidpunkt 

av en forskaren utifrån samma metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabilitet 

används mest inom kvantitativa undersökningar medan i kvalitativa undersökningar 

används begreppet tillförlitlighet. Det finns svårigheter att fastställa studiens 

tillförlitlighet då forskarens inverkan på resultaten är oundviklig (Patel & Davidsson, 

). Ifall studien genomförs vid ett senare tillfälle och får andra resultat behöver det 

dock inte förknippas med låg tillförlitlighet, då intervjudeltagarna kan ha ändrat 

uppfattningar eller att stämningen under intervjun är av annan karaktär. Larsen 

(2014) menar att intervjudeltagare inte är helt sanningsenliga i sina utsagor då 

forskaren iakttar en, till skillnad från en kvantitativ undersökning där man är 

anonym. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i studien då respondenterna kan ha 

svarat det man tror forskaren vill höra. I denna undersökning har forskaren en 

relation till samtliga respondenter, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Studiens validitet innebär om studien verkligen undersöker det som syftas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I kvalitativ forskning används begreppet trovärdighet. För att öka 

studiens trovärdighet nyttjades en pilotintervju för att säkerhetsställa att insamlad 

empiri kunde svara på studiens syfte.  
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5. Resultat 
  

Resultatet av den insamlade empirin redovisas i detta avsnitt. Resultatet är 

strukturerat baserat på fem teman med tillhörande kategorier, som synliggör 

elevernas föreställningar. De teman som genererats med hjälp av en tematisk analys 

och som visas i figur 1 är: Elevers föreställningar av varför människan andas in 

syre, Elevers föreställningar av vad som händer med syret i kroppen, Elevers 

föreställningar av hur syret transporteras i kroppen, Elevers föreställningar av 

andning under fysisk aktivitet samt Elevers föreställningar av utandningsluften. 

Dessa teman synliggör elevers föreställningar för hur respirationssystemet samverkar 

med cirkulationssystemet. Inom varje kategori presenteras elevsvar genom citat som 

tolkats. 

 

 

  

 
  

  

  

  

Figur 1. Teman för att synliggöra elevers föreställningar över organsystemens 

samverkan 

  

5.1 Elevers föreställningar av varför människan andas in syre 

Elevernas föreställningar gällande varför människan behöver andas in syre har delats 

in i tre kategorier: Kroppsdelar behöver syre, Syret behövs för andning samt Syret 

behövs för överlevnad. Kategorierna visar elevers varierande förståelse angående 

människans behov av syre.   
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5.1.1 Kroppsdelar behöver syre 

I denna kategori visar elever föreställningar av att syret behövs till olika delar av 

kroppen för att den ska fungera. Elev 1 visar en djupare förståelse genom att 

musklerna i kroppen behöver syre och inte bara kroppen som en helhet. Elev 3 

uttrycker detta på mer generell basis genom att alla kroppsdelar behöver syre för att 

man ska må bra. 

  

“Det går vidare till hjärtat som pumpar ut syret i blodet, så att musklerna kan få 

syret.” Elev 1 

  

“Det går typ inte att leva utan syre (. . .) syret kommer till alla kroppsdelar så dem 

kan hålla sig friska.” Elev 3 

  

5.1.2 Syret behövs för andning 

I denna kategori visar elever föreställningar av att kroppen måste ha syre, för endast 

andningens skull. Elev 7 uttrycker att det är något i kroppen som behöver syre för att 

man ska kunna andas, vilket tyder på att lungorna inte behöver syre för sin funktion. 

Elev 2 är inne på samma spår men kopplar ihop andning med talförmågan. 

  

“Det är något i kroppen som behöver någonting (. . .) så att man kan andas.” Elev 7 

  

“För att kunna andas för annars kan vi inte prata eller så” Elev 2 

  

5.1.3 Syret behövs för överlevnad 

I denna kategori visar elever föreställningar av att syret kopplas ihop med 

överlevnad, vilket de flesta eleverna gjorde. Eleverna vet att kroppen behöver syre 

men har svårt att uttrycka vilken funktion det har för kroppen. Elev 4 tror att syret 

flyger ner i kroppen och bara detta gör att vi överlever. Elev 5 kopplar ihop behovet 

av syre med död och att syret ständigt behöver fyllas på. Elev 16 kopplar ihop syre i 

en situation där en kompis svimmade och fick veta orsaken i form av syrebrist. 

  

“Det kanske åker ner i kroppen så man överlever” Elev 4 

  

“Vi behöver andas för om vi inte andas så dör vi (. . .) sen när vi andas ut behöver vi 

nytt syre.” Elev 5 

  

“Så att vi inte svimmar eller något (. . .) när man svimmar så får man för lite syre” 

Elev 16 

  

5.2 Elevers föreställningar av vad som händer med syret i kroppen 

Elevernas föreställningar gällande vad som händer med syret efter inandning har 

delats in i fyra kategorier: syret andas in och ut, syret kvarstår i kroppen, syret 

omvandlas samt syret förbrukas. Dessa kategorier synliggör elevers varierande 

förståelse för syrets funktionalitet i kroppen.  
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5.2.1 Syret andas in och ut 

Elevsvar i denna kategori visar föreställningar av att syret andas in i kroppen, för att 

sedan cirkulera och andas ut igen. Detta tyder på en förståelse av att kroppen 

egentligen inte behöver syret utan det följer med utandningsluften. Elev 6 har en 

föreställning av att syret inte borde stanna i kroppen eftersom man hela tiden fyller 

på med nytt. Elev 9 visar en förståelse genom blodet som transportör av syret, men 

att det bara cirkulerar runt i kroppen och andas sedan ut igen. 

  

“Jag tror inte syret stannar utan att vi andas ut det igen för vi andas ju in syre hela 

tiden ändå” Elev 6 

  

“Syret går genom blodet och upp till lungan så andas man ut det igen” Elev 9 

  

5.2.2 Syret kvarstår i kroppen 

Elevsvar i denna kategori visar föreställningar av hur syret cirkulerar i kroppen utan 

att egentligen förbrukas någonstans i kroppen. Elev 1 visar en förståelse av att 

musklerna behöver syre men när musklerna har haft syret, så går det till hjärtat som 

kan pumpa vidare det på nytt. Elev 3 kopplar ihop blodet med syre och att det på så 

sätt kan nå andra ställen i kroppen, för att sedan fortsätta cirkulera. 

  

“Men det är väl så att syret (. . .) att det kommer till musklerna och när musklerna 

inte behöver det längre så skickas syret tillbaka upp till hjärtat som kan pumpa det 

vidare.” Elev 1 

  

“Jag tror att syret stannar för att det finns typ blod överallt och då kanske det 

kommer syre till dem andra ställena också (. . .) jag tror att syret åker runt i 

kroppen.” Elev 3 

  

5.2.3 Syret omvandlas 

Elevsvar i denna kategori visar föreställningar av att syret omvandlas i kroppen. 

Flertalet elever vet att människan hela tiden andas ut koldioxid och drar paralleller 

till den gasen, men vart omvandlingen sker ser olika ut. Elev 5 tror syret avdunstar 

på något vis och blir sedan koldioxid. Elev 7 tror att syret till slut blandas med saliv 

och omvandlas till koldioxid. Elev 11 har en föreställning av att syret cirkulerar upp 

till lungan och når till slut luftstrupen, där det omvandlas till koldioxid. Elev 15 har 

en intressant teori att när blodet möter hjärnan så omvandlas syre till koldioxid. Elev 

10 tror syret till slut blir till blod. Elev 16 kopplar ihop människans konstanta 

andning med att syret faktiskt borde ta slut på något sätt i så fall. Samtliga 

föreställningar visar på en förståelse av att syret måste försvinna i kroppen, men det 

sker något nytt inuti kroppen. 

  

“Att syret avdunstar och blir koldioxid på något sätt” Elev 5 

  

“Syret kanske blandas (. . .) syret kanske blandas med salivet så det blir koldioxid.” 

Elev 7 
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“Kanske att syret åker upp så att det blir koldioxid (. . .) kanske att syret stannar kvar 

eller nä det åker upp igen så blir det koldioxid typ någonstans vid halsen, i 

luftstrupen.” Elev 11 

  

“När syret åker ner så kanske det kommer upp som koldioxid (. . .) så att det görs om 

(. . .) något med blodet som gör om det (. . .) Eller typ så när syret möter blod eller 

något i hjärnan att det omvandlas till koldioxid då” Elev 15 

  

“Det kanske förvandlas till blod sen” Elev 10 

  

“Syret är inte kvar i hjärnan för det kommer ju syre hela tiden utan det blir till 

koldioxid (. . .) det är därför v andas hela tiden så vi får in syre hela tiden (. . .) vi 

behöver nytt.” Elev 16 

  

“Man andas ju in hela tiden så det borde ju försvinna (. . .) man andas ju ut koldioxid 

och syret kanske blandas på något sätt med något (. . .) så att det omvandlas till 

koldioxid.” Elev 13 

  

5.2.4 Syret förbrukas 

Elevsvar i denna kategori visar föreställningar av att syret på något sätt används i 

kroppen. Elev 14 kopplar ihop syre med människans behov av mat och hur det 

behövs för att bygga upp kroppen. Elev 4 använder ordet “bränner av” i sin 

förklaring vilket egentligen kan härledas till förbränning. När man sedan förbrukat 

syret så försvinner det. Det är egentligen endast dessa två elevsvar som visar på en 

förståelse av att kroppen måste ha syre och att kroppen förbrukar det. 

  

“Det kanske hjälper till att bygga som maten på något sätt” Elev 14 

  

“Det känns som man bränner av syre eller att det försvinner (. . .) bränner av, man 

använder syre och sen försvinner det.” Elev 4 

  

5.3 Elevers föreställningar av hur syret transporteras i kroppen    

Elevers föreställningar för hur syret tar sig runt i kroppen har delats in i två 

kategorier: Transporteras via kopplingar och Transporteras via blodet. Dessa 

kategorier visar elevers förståelse för hur syret tar sig till hjärtat eller andra 

kroppsdelar. 

5.3.1 Transporteras via kopplingar 

Elevsvar i denna kategori visar föreställningar av att lungorna och hjärtat integrerar 

med varandra via en fysisk koppling, men ingen vidare förståelse av vad som finns 

inuti dessa. Elev 2 tror syret färdas genom något tunnare än rör som någon tråd. Elev 

3 känner till begreppet leder och kopplar ihop detta med hur syret transporteras i 

kroppen. Elev 10 har en föreställning av att vi har rör överallt i kroppen så då borde 

det vara så mellan hjärtat och lungorna också. Elev 8 har en föreställning av att syret 

tar sig runt via något slangsystem. 

  

“Kanske inget rör men någon slags tråd eller någonting.” Elev 2 
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“Hjärtat sitter ju typ bakom lungorna (. . .) och då går det typ leder från lungorna till 

hjärtat” Elev 3 

  

“Genom rören (. . .) Vi har ju rör i kroppen som det åker ut i.” Elev 10 

  

“Man andas in i lungorna och sen tror jag det är något slags slangsystem som det går 

genom” Elev 8 

  

  

5.3.2 Transporteras via blodet 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att det är blodet som 

transporterar syret till hjärtat och andra delar i kroppen. Elev 5 har en förståelse för 

att blodet cirkulerar överallt i kroppen så då måste det även finnas blod vid lungorna 

som kan ta syret vidare. Elev 12 har också en föreställning av att det finns rör i 

kroppen men en vidare förståelse av att det kan finnas blod inuti som syret kan färdas 

i. Elev 15 tror syret skulle fastna om det inte fanns blod som kan transportera det 

vidare. 

  

“Blodet snurrar ju runt i hela kroppen så det borde ju vara blod vid lungorna också” 

Elev 5 

  

“Det kan finnas blod i rören (. . .) syret och det kanske blandas ihop (. . .) och då 

kanske syret åker med blodet till hjärtat” Elev 12 

  

“Hjärtat ligger väl typ emellan så det sitter nära varandra sen sitter det något emellan 

(. . .) jag tror det är blod inuti annars kanske det fastnar.” Elev 15 

  

5.4 Elevers föreställningar av andning under fysisk aktivitet 

Elevers föreställningar av vad som händer med andningen under fysisk aktivitet har 

delats upp i fyra kategorier: Syret används, Endast lungorna påverkas samt kroppen 

ansträngs men inget syre förbrukas. Dessa kategorier visar elevers skiftande 

förståelse för vad som händer i kroppen när lungorna andas in syre snabbare. 

5.4.1 Syret används 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att kroppen förbrukar mer syre 

när man anstränger sig och behöver andas intensivare. Elev 1 har en förståelse för att 

muskler blir trötta vid fysisk aktivitet och man andas snabbare för att få in mer syre. 

Elev 9 tror att allt syre tar slut när man rör på sig och att man därför andas snabbare. 

Elev 14 kopplar ihop fysisk aktivitet med att man blir andfådd på grund av 

ansträngning och man behöver mer syre. Elev 8 ser fysisk aktivitet i synonym med 

trötthet och att man behöver mer syre när man exempelvis springer än om man går. 

  

“Det är väl för att musklerna blir mer trötta och då behöver dem mer syre och då 

andas man in snabbare för att få in mer syre (. . .) för man andas ju mer och då borde 

man få mer syre.” Elev 1 

  

“För att allt syre tar slut för att man rör sig” Elev 9 
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“För att man är andfådd och då behöver man mer syre eller så (. . .) för att man har 

ansträngt sig så behöver det mer syre” Elev 14 

  

“För att vi blir tröttare och behöver mer syre (. . .) när vi går behöver vi inte lika 

mycket syre” Elev 8 

 

5.4.2 Endast lungorna påverkas 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att det endast är lungorna som 

ansträngs när vi andas mer intensivt. Elev 4 har en föreställning av att lungorna töms 

på syre snabbare och man andas in mer syre. Elev 15 kopplar ihop fysisk aktivitet 

med högre puls vilket blir komplicerat för lungorna. Elev 16 har en föreställning av 

att man behöver mer syre under fysisk aktivitet för att lungorna inte klarar av den 

arbetskapaciteten. 

  

“Lungorna töms snabbare och man behöver mer syre” Elev 4 

  

“Man anstränger sig och man får högre puls och då blir det svårare för lungorna” 

Elev 15 

  

“Lungorna kanske inte kan jobba så fort (. . .)så att man behöver jobba fortare för att 

få mer luft” Elev 16 

  

5.4.3 Kroppen ansträngs men inget syre förbrukas 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att kroppen måste arbeta mer 

under fysiskt arbete, men syret används inte. Elev 3 visar en förståelse för att fysisk 

aktivitet kräver syre men att vi även andas ut det. Elev 7 har en föreställning av att 

hjärtat arbetar hårdare men det kräver inget syre utan man börjar svettas. Elev 12 tror 

hjärtat och lungorna arbetar mer intensivt för att man ska orka mer, men syret behövs 

inte. 

  

“För att vi springer snabbt och det tar liksom syre och då behöver det komma snabbt 

ut igen” Elev 3 

  

“Hjärtat pumpar snabbare och kanske typ att vi svettas för att vi blir för varma” Elev 

7 

  

“För att när vi anstränger oss och då får typ lungorna och hjärtat arbeta snabbare för 

att vi ska orka mer” Elev 12 

  

5.5 Elevers föreställningar av utandningsluften 

Gällande elevers föreställningar av vad utandningsluften består av har delats upp i 

fyra olika kategorier: Koldioxid som produceras i kroppen, Blandning av syre och 

koldioxid, Koldioxid som andats in samt Endast syre. Dessa kategorier synliggör 

elevers varierande förståelse av vad luften består av som människan andas ut.  
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5.5.1 Koldioxid som produceras i kroppen 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att människan endast andas ut 

koldioxid som skapats inuti kroppen. Elev 1 menar att vi bara andas ut koldioxid som 

syret omvandlats till. Elev 4 har en föreställning av att utandningsluften endast består 

av koldioxid för människan har ett utbyte med växterna i form av syre och 

koldioxid.   

  

“Det är väl det syret som är använt som blir koldioxid och så andas vi ut det.” Elev 1 

  

“Vi andas ut koldioxid (. . .) det är typ växterna som ger oss syre och vi ger dem 

koldioxid.” Elev 4 

  

5.5.2 Blandning av syre och koldioxid 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att utandningsluften består av 

både syre och koldioxid. Elev 13 tror man andas ut syret men har samtidigt en 

vetskap om att människan andas ut koldioxid, så utandningsluften borde vara en 

blandning. Elev 14 vet också att man andas ut koldioxid, men tror kroppen använder 

det mesta av syret, men att man andas ut en liten del ändå. 

  

“Vi andas ju ut med så då andas vi väl ut syret (. . .) eller koldioxid också för vi 

andas ju ut koldioxid hela tiden.” Elev 13 

  

“Vi kanske andas ut lite koldioxid och lite syre (. . .) någon slags blandning med 

jättelite syre och mycket koldioxid.” Elev 14 

  

5.5.3 Koldioxid som andats in 

Elevsvar inom denna kategori visar föreställningar av att vi andas ut koldioxid som 

endast kommit in i kroppen via inandning. Elev 2 har en förståelse för att både syre 

och koldioxid finns som gaser i luften, men kroppen behöver endast syre, så därför 

cirkulerar koldioxiden i kroppen och sedan andas ut. Elev 16 menar att vi andas in 

koldioxid i kroppen via utsläpp men det är ingenting man behöver så därför andas 

den ut. 

  

“Koldioxid, för det finns både syre och koldioxid i luften som vi andas in men syret 

stannar kvar i kroppen (. . .) och koldioxiden vill kroppen inte ha så den andas vi ut 

igen.” Elev 2 

  

“Vi andas bara ut koldioxid (. . .) Vi andas ju in koldioxid som bilarna släpper ut så 

då kanske vi andas in koldioxid också som vi sen andas ut igen” Elev 16 

  

5.5.4 Endast syre 

Inom denna kategori visas ett elevsvar som pekar på en föreställning av att 

utandningsluften består av det syre som redan andats in. Elev 8 tror syret cirkulerar i 

kroppen och sedan andas det ut igen. 

  

“Syret har åkt upp i kroppen och så åker det ut igen” Elev 8 
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6. Diskussion 
Avsnittet inleds med en resultatdiskussion som diskuterar studiens resultat i 

förhållande till studiens bakgrund. Några av elevernas föreställningar diskuteras även 

hur de kan användas didaktiskt vid undervisning, som utgår från organsystemens 

samverkan. Därefter diskuteras studiens metod och slutsatser, för att avslutas med 

förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion och pedagogiska implikationer 

Denna studie har bidragit med elevers föreställningar av hur respirationssystemet 

samverkar med cirkulationssystemet. Dessa föreställningar kan vara en utgångspunkt 

i den undervisning som syftar till att utveckla elevers förståelse, för hur kroppen 

fungerar som en enhet genom olika organsystems samverkan.  

 

Jämför man empirin i denna studie med Anderssons (2001) distinktion av ett 

vardagstänkande och vetenskapligt tänkande, så placeras föreställningarna inom 

kriterierna för vardagstänkandet. Föreställningarna är situationsbundna och saknar 

till stor del logik och sammanhang, till skillnad mot det vetenskapliga tänkandet som 

är generellt och systematiskt organiserat. Denna placering var förväntad eftersom 

ingen av eleverna behandlat ämnet i årskurs 4-6. Flertalet föreställningar är 

konstruerade utifrån ämnesinnehållet som behandlas i årskurs 1-3, människans 

kroppsdelar och övergripande funktion. Eleverna visade kunskaper om lungornas och 

hjärtats enskilda funktioner, men inga vetenskapliga föreställningar över hur dessa 

organ samverkar kunde urskiljas. Trots detta så har eleverna olika 

vardagsföreställningar av vad som händer med syret i kroppen, så förutsättningar 

finns för att en utveckling av vetenskapliga begrepp ska kunna ske (Andersson, 

2008).  

 

Enligt Anderson (2001) är alltså vardagsföreställningar situationsbundna, vilket 

märktes under intervjuerna då flertalet elever modifierade sina föreställningar under 

intervjun. Ett tydligt exempel på detta är hur några elever tror att man andas ut syret 

igen, vilka sedan förändrade föreställningarna när de fick frågan: vad andas man ut 

för något? Med hjälp av den följdfrågan kopplar några av eleverna ihop sin 

förförståelse av att man andas ut koldioxid, med att det borde hända något med syret 

i kroppen. Det är flera elever som då skapar föreställningar av att syret omvandlas i 

kroppen till koldioxid. Elev 4 (5.6.1) uttrycker den förkunskap som flera elever 

grundar sina föreställningar på, att växterna ger oss syre och vi ger dem koldioxid. 

Det är ingen elev som uttrycker begreppet celler i sammanhanget, men det finns 

olika tankar om vart omvandlingen sker i kroppen. Oavsett var eleverna tror 

omvandlingen inträffar så kopplar de ihop föreställningar med begrepp de känner till 

(Driver, 1983). Elever kopplar ihop omvandlingen med saliv, blodet, hjärnan och 

luftstrupen. Dessa föreställningar kan hjälpa flera elever att utveckla en förståelse för 

hur omvandlingen sker i kroppens celler och inte på en specifik plats i kroppen.  

  

Ett område som eleverna inledningsvis visade bristande förståelse för är hur syret 

agerar som bränsle för kroppen. Elev 1 (5.5.1) uttrycker att musklerna behöver syre, 

men att syret sedan cirkulerar vidare i kroppen. Det är egentligen först när eleverna 
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fick frågan över vad som händer med andningen under fysisk aktivitet, som flera 

elever skapar föreställningar av att syret används inuti kroppen. Detta visar hur 

eleverna utvecklar kunskap baserat på erfarenheter och hur föreställningar kan 

modifieras (Säljö, 2017). 

 

Elev 16 (5.2.3) förknippar syre med överlevnad eftersom hen har erfarenhet av att en 

kompis svimmade på grund av syrebrist. Denna föreställning visar hur elever skapar 

en förståelse för olika begrepp baserat på ett samspel med omgivningen (Säljö, 

2017). Föreställningen visar också hur begreppsförståelse kan vara starkt 

sammankopplade till ett bestämt sammanhang (Bråten, 1998). Denna föreställning är 

också ett bra medel för att visa hur livsviktigt syret är och vad som kan hända om vi 

inte får in tillräckligt med syre. 

 

En intressant vardagsföreställning som synliggör ett logiskt tänkande är hur elev 6 

(5.3.1) beskriver att människan andas ut syret igen, med motivering att man ändå 

andas in nytt syre. Denna föreställning passar in på hur människor kan konstruera 

föreställningar, grundat på hur logiska dem är sett till vardagen (Sjøberg, 2010). 

Denna föreställning är intressant att diskutera tillsammans med elever, om syret är 

viktigt eller inte, ifall vi ändå i detta fall andas ut det igen. Elev 13 (5.3.3) har 

föreställningen av att syret borde ta slut eftersom man hela tiden andas in nytt. Dessa 

två vardagsföreställningar kan jämföras med varandra för att utveckla en förståelse 

för syrets funktion i kroppen.  

 

Gällande elevernas tankar om hur syret transporteras i kroppen visar på en förståelse 

av att syret inte kan flyga runt i kroppen utan behöver transporteras i något. Antingen 

är det via rör, slangar eller tunna trådar. Det finns de elever som bygger sina 

föreställningar på denna form av kopplingssystem, med att det även måste finnas 

någonting inuti dessa. Elev 15 (5.4.2) har en intressant föreställning som kan lyftas 

upp i klassrummet när hen uttrycker att syret borde fastna, om det inte fanns blod 

inuti kroppen. Dessa två olika läger av föreställningar är också pedagogiskt 

användbara för att komma fram till att blodet är förutsättningen för att syre ska nå 

kroppens celler.  

 

Elevers föreställningar av utandningsluften kan användas för att påvisa hur kroppen 

förbrukar syre och att koldioxid bland annat produceras i kroppen. I princip alla 

elever visste att man andas ut koldioxid. Flertalet elever bär på föreställningar av 

koldioxid som en beståndsdel av luften. Detta kan skapa svårigheter för hur 

koldioxid produceras inne i kroppen, då flertalet elever förknippar det med luften. 

Samtidigt synliggörs föreställningar som visar på en förståelse av att kroppen inte 

behöver koldioxid, eftersom man andas ut det. Man kan bygga en diskussion kring 

vad inandningsluften och utandningsluften består av. Man kan lyfta upp att 

utandningsluften består av betydligt mer koldioxid än inandningsluften, vilket kan 

hjälpa elever att närma sig vetenskapliga föreställningar av att kroppen producerar 

koldioxid.  

 

Människokroppen något som motiverar elever och det brukar inte vara några 

problem att få till diskussioner i klassrummet. Oavsett vilka föreställningar som 

eleverna bär på behövs det en skicklig lärare, som kan använda dessa på ett 

didaktiskt sätt. Först och främst behöver man skapa ett undervisningsklimat som 

synliggör elevers föreställningar. Precis som Sjøberg (2010) poängterar är det viktigt 



24 

 

att lyfta upp alla elevers föreställningar, så man inte utgår från en liten andel 

föreställningar i undervisningen. En nyckel för detta kan vara diskussioner i 

smågrupper istället för helklass, som kan möjliggöra att fler elever vågar uttrycka 

sig. Enligt Driver (1983) söker eleverna förståelse genom att koppla ny kunskap till 

sådant de redan vet, vilket betonar vikten av att alla elevers föreställningar behöver 

prioriteras i respektive elevs utveckling av vetenskapliga begrepp. 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens metod i form av semistrukturerade intervjuer fungerade för att kunna svara 

på studiens syfte och forskningsfråga. Enligt min mening var valet av 

semistrukturerade intervjuer lyckat då alla elever är olika. Man måste få möjlighet att 

ställa följdfrågor och anpassa intervjun för att ta reda på deras föreställningar. Just 

möjligheten att ställa följdfrågor är otroligt viktigt, för att kunna få reda på elevers 

föreställningar, vilket inte finns som möjlighet i kvantitativa metoder. Intervjuer som 

metod kräver ett speciellt förhållningssätt från forskarens sida om deltagarnas svar 

ska bli uttömmande. Det är en stor utmaning att intervjua elever, då de flesta har 

svårt för att uttrycka längre svar. När elever svarar “jag vet inte” på en fråga, så krävs 

det en konst att ställa frågor som får fram föreställningar, men som samtidigt inte är 

ledande på något vis. Valet av semistrukturerade intervjuer var positivt men det 

krävs en ständig medveten hos forskare, så intervjun inte blir av ledande karaktär.  

 

De flesta intervjuerna var en form av gruppintervju då eleverna intervjuades i par. 

Eleverna delades in utifrån premissen att de ska känna sig trygga att uttrycka sig 

inför den andra eleven. Eleverna delades in i samspråk med klassläraren för att kunna 

skapa en så bra konstellation som möjligt. Utgångspunkten i indelningen var att 

eleverna skulle känna sig trygga i varandras sällskap. Det märks att eleverna 

påverkas av hur den andra svarar. Några elever utvecklade föreställningar baserat på 

vad klasskamraten förklarade och i enstaka fall så håller eleverna bara med varandra. 

Det krävs en styrka i att kunna uttrycka en annan föreställning inför en klasskompis. 

Detta kan ha påverkat resultatets omfattning genom att en ytterligare variation i 

elevernas föreställningar kunde ha presenterats. Det finns även en styrka i att 

intervjua elever i par eller i små grupper. Under ett fåtal intervjuer så drev eleverna 

intervjun framåt och intervjuguiden behövdes inte i samma utsträckning. Dessa 

innehållsrika diskussioner har påverkat studiens resultat i en positiv bemärkelse då 

dessa elevers föreställningar verkligen har synliggjorts.  

 

6.3 Slutsatser 

Denna studie har bidragit med elevers föreställningar av hur respirationssystemet 

samverkar med cirkulationssystemet. Baserat på studiens resultat har eleverna en 

mängd olika föreställningar om hur dessa organsystem samverkar, trots att de inte 

behandlat ämnet i årskurs 4-6. Enligt Andersson (2001) och Enochsson (2008) bör 

undervisningen förändras för att elever ska utveckla en djupare förståelse av hur 

organsystem samverkar i kroppen. I lärares arbete att utveckla denna förståelse är 

elevers vardagsföreställningar viktiga nycklar. Föreställningarna i denna studie kan 

användas i en undervisning som startar vid hur organsystem i kroppen samverkar, för 

att lära ut det vetenskapliga synsätt som skolan eftersträvar, att förstå kroppen som 

en fungerande enhet uppbyggd av olika delsystem.  
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6.4 Förslag på vidare forskning  

Det vore intressant att ta del av en framtida studie som undersökt vilket arbetssätt 

som är att föredra gällande undervisning av organsystems samverkan. En omfattande 

studie kan jämföra elevers förståelse beroende på lärares didaktiska val. Bör 

undervisningen starta vid organsystemens samverkan för att senare utveckla en 

djupare förståelse för varje system. Eller bör undervisningen fortsätta utifrån det 

upplägg som speglas i läroböcker och så även undervisningen, att man utgår från 

delsystemen och sedan går in på hur systemen samverkar.   
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8. Bilaga 

 

Övergripande intervjufråga: 

I luften du andas finns syre. Följ syrets väg så långt du kan och så noga du kan efter 

att du andats in det.  

 

Kompletterande frågor: 

 

Varför tror du att vi andas?  

Vad är lungornas uppgift?  

Varför tror du att vi andas fortare under träning?  

Vad är hjärtats uppgift?  

Vad tror du är blodets uppgift i kroppen? 

Hur tror du hjärtat och lungorna hör ihop med varandra?  

Hur tror du syret når blodet från lungorna? 

Vad händer med syret sen tror du? Vad tror du vi andas ut? 

 


