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Abstract  

This survey looks at pupils knowledge of the human skeleton and it includes appearance, 
function, construction, which makes the skeleton stronger and weaker as well as osteoporosis. 
The survey contain individual qualitative interviews with pupils in compulsory school year 5 
and 9, five children from each class and their drawings of the skeleton. The pupils are from a 
small village in Sweden. The aim of the survey is to examine the pupils knowledge of the 
human skeleton so one can make school lessons in future work more informative. The survey 
looks at earlier research about childrens knowledge of the human skeleton and compares it 
with the results from the pupils interviews of this survey. The result between the classes 
indicates only small differences. This survey indicate that pupils have a superficial knowledge 
of the human skeleton and osteoporosis. The survey also shows that the pupils have 
difficulties connecting their knowledge to a more comprehensive understanding of the human 
skeleton. The pupils lack a deeper understanding and hence are unable to see it in a holistic 
way.  

Keywords: Skeleton, osteoporosis, interviews of pupils, compulsory school.   

Sammanfattning  

Arbetet handlar om elevers kunskaper om människoskelettet där utseende, funktion, 
uppbyggnad, vad som gör skelettet starkare och svagare samt benskörhet ingår. Arbetet 
omfattar enskilda kvalitativa intervjuer från elever i år 5 och 9 med fem elever från varje klass 
samt elevernas teckningar om hur de tror skelettet ser ut. Eleverna går i en skola på en mindre 
ort i Mellansverige. Syftet är att undersöka vilka kunskaper eleverna har om 
människoskelettet så att lektionerna i mitt kommande arbete blir lärorika. Arbetet behandlar 
fakta om skelettet och tidigare forskning som jämförs med resultaten från elevintervjuerna. 
Resultatet visar att kunskaperna mellan klasserna inte skiljer sig markant. Barnen har ytliga 
kunskaper om skelettet och om benskörhet men de har svårt att koppla samman sina 
kunskaper till en helhetsförståelse. Eleverna saknar den djupa kunskapen som gör att de kan 
förstå skelettet i ett större sammanhang.  

Nyckelord: Skelett, benskörhet, elevintervjuer, grundskola 
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1 Inledning  

Jag har valt att ta reda på vad barn vet om människoskelettet eftersom det under mina vfu-
perioder aldrig nämnts varken av lärare eller elever. Om vi tidigt i livet får goda kunskaper 
om skelettet har vi större möjligheter att påverka vår livskvalitet och hälsa. Det är nog lätt att 
tro att ett skelett är något mycket hårt och stark eftersom det är det som finns kvar i jorden 
efter många år. Men skelettet är inte så starkt som vi kanske tror. Det kan bli så skört att ben 
kan gå av bara genom att ramla lätt när vi är ute och går.   

Enligt Williams (2002) behöver skelettet belastas regelbundet genom träning för att minska 
risken för benskörhet (osteoporos). Stillasittande är alltså ett av de lättaste sätten att utveckla 
benskörhet. Det är inte bara äldre kvinnor som drabbas av benskörhet utan också män och 
yngre kvinnor.   

I min lärarutbildning ingår både 40 poäng naturkunskap i vardagen och 40 poäng 
idrottsvetenskap. Jag vill inrikta mitt examensarbete till något som kan användas i båda 
inriktningarna. I idrotten belastar barnen skelettet men de ska även ha teoretiska kunskaper 
om kroppen och i naturkunskap ingår biologi där människokroppen är ett ämne som ska 
studeras.    

1.1 Syfte  

Arbetets syfte är att undersöka vilka kunskaper barn i klass 5 och 9 har om människoskelettet 
så att jag i mitt kommande arbete kan anpassa undervisningen och ge barnen goda kunskaper 
om skelettets funktioner och varför skelettet behöver belastas.    

1.2 Bakgrund  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 
(Lärarförbundet, 2001) står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa. De ska 
även ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.  

Kursplanen i biologi (Skolverket, 2000) säger att skolan ska sträva efter att eleverna utvecklar 
kunskap om människokroppens byggnad och funktion. I slutet av det femte skolåret ska 
eleverna känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion. De ska också ha 
inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor. Eleverna ska i slutet av det 
nionde skolåret veta hur celler är byggda och fungerar. De ska ha kännedom om den egna 
kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans. Eleverna ska också kunna 
föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.  

I kursplanen för Idrott och hälsa (Skolverket 2000) står det att idrott, friluftsliv och olika 
former av motion har stor betydelse för hälsan. Därför behöver barnen få kunskaper om hur 
kroppen fungerar. Ämnet ska ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
Skolans mål är att sträva efter att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper 
som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv. De 
ska utveckla kunskap om vad som främjar hälsa samt stimuleras till ett bestående intresse för 
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regelbunden fysik aktivitet och ta ett ansvar för sin hälsa. I årskurs nio ska eleverna förstå 
sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 
vardagliga sammanhang.   

Reiss & Tunnicliffe (2001) har gjort en undersökning om vad barn tror finns inuti kroppen. 
Totalt deltog 158 barn och ungdomar i åldrarna 4-20 år ifrån södra England. Varje elev fick 
ett blankt A-4 papper och de ombads rita hur de trodde kroppen såg ut inuti. För att räkna ut 
resultaten så klassificerades kroppens organsystem i 8 grupper där skelettsystemet med 
revben, skuldror och lemmar är en av grupperna. Resultatet av undersökningen visar att 12% 
av barnen kunde rita skelettet som det var  klassificerat i skelettsystemet, 22% matsmältning, 
18% respiration, 1% endokrina och 2% cirkulationen. Totalt hade 87% av eleverna ritat någon 
skelettdel, 93% hade ritat med något organ från cirkulationssystemet, oftast var det hjärtat 
som var mest ritat och endast 4% hade ritat någon del av det endokrina systemet.  

Cuthbert (2000) har undersökt vilka föreställningar barn har om vad som finns inuti 
människokroppen. Undersökningen omfattar 348 engelska barn i åldern 7-11 (skolklasser år 
3-6 i England). Barnen fick ett papper där människokroppens ytterlinjer var ritat och de 
ombads rita i vad de trodde fanns inuti kroppen. Studien visar att det vanligaste som barnen 
ritade var hjärta (97%), hjärna (93%) skelett i arm (93%), skelett i ben (87%), lungor (80%), 
revben (47%), ryggrad (47%). Fördelningen av skelettets förekomst i ritningarna i årsklass 5 
är; skelett i arm 6%, skelett i ben 7%, skalle 10% och revben 26%.  

Cuthbert (2000) såg att många av ritningarna innehöll olika slags ben i kroppen som var mer 
eller mindre korrekt placerade samt att många skelettben hade hundbensform. Några av 
barnen hade ritat skelettbenen i armar och ben horisontellt. Av de barn som ritat med ben i 
sina teckningar hade ingen ritat hur benen sitter ihop med varandra genom muskler, senor 
eller ligament. Några av barnen hade ritat fritt flytande organ som var fästade vid muskler 
men ingen av barnen hade ritat att organen var fästade vid skelettet. Studien visar att de flesta 
barn inte ser kroppen som ett integrerat sammankopplat system.  

Reiss & Tunnicliffe (1999) har undersökt engelska barns kunskaper om människoskelettet. De 
har  intervjuat 102 barn i åldrarna 5-11 år. Barnen fick rita på ett papper vad de trodde fanns i 
kroppen. För att tolka barnens kunskaper av ritningarna så användes en 7 gradig skala. 
Resultatet visar att kunskaperna överlag ökar med åldern men vissa skillnader finns dock i 
åldrarna tex. två 11 åriga flickor som hamnade i nivå 3 respektive nivå 6. När man ser på 
resultatet för 10-11 åringar så fördelas barnen i nivåskalan med 13% nivå 1, 19% nivå 2, 3% 
nivå 3, 22% nivå 4, 28% nivå 5, 13% nivå 6 och 3% i nivå 7.   

1.3 Frågeställning  

Vilka kunskaper har eleverna om skelettet? 
Har eleverna kunskaper om vad som gör skelettet starkare och svagare? 
Vad kan eleverna om benskörhet? 



6 

2 Metod  

2.1 Urval  

De deltagande eleverna i undersökningen av barns kunskaper om skelettet kommer från en 
skola på en mindre ort i Mellansverige. Enligt kursplanerna i biologi samt idrott och hälsa ska 
eleverna i slutet av femte och nionde klass ha tillägnat sig kunskaper om människokroppen, 
därför har dessa årskurser valts ut. Fem barn från år 5 (tre flickor och två pojkar) och fem 
elever från år 9 (fyra flickor och en pojke) har intervjuats. Urvalet av de intervjuade har skett 
slumpmässigt genom lottdragning i klass 5 som bestod av 22 elever, varav sex stycken inte 
ville delta i intervjun. I klass 9 som består av 23 elever var det endast fem elever som frivilligt 
önskade delta så därför behövdes ingen lottdragning. Det är omöjligt för mig att bedöma  
varför eleverna ville delta i intervjun eftersom jag aldrig frågade om några orsaker till 
deltagandet.      

2.2 Datainsamlingsmetoder   

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som spelades 
in på band. Varje elev har fått ett papper med konturen av en människokropp där de ritat 
skelettet som de tror att det ser ut. År 5 intervjuades först och sedan år 9. Till att börja med 
fick alla 5 eleverna rita sina teckningar samtidigt. Eleverna blev placerade så att de inte kunde 
se varandras ritningar. Efter att de ritat klart sin teckning genomfördes intervjuerna enskilt 
med varje elev och ibland har även några följdfrågor ställts för att få mer utvecklande svar.  
Utgångsfrågorna som ställdes till eleverna var:  

1. Vad är ben gjort av? 
2. Varför har vi ett skelett? 
3. Blir skelettet större när vi växer? 
4. Hur tror du ett benbrott läker? 
5. Kan skelettet bli starkare? 
6. Kan skelettet bli svagare? 
7. Kan du berätta för mig vad benskörhet är?   

2.3 Procedur   

Jag började med att kontakta lärarna i femte och nionde klass för att förklara att jag håller på 
att skriva mitt examensarbete och därför behövde intervjua elever om skelettet. Det visade sig 
att båda klasserna hade läst om människokroppen och passade därför in i undersökningen. 
Datum bestämdes för intervjutillfället och några dagar senare skickades ett informationsbrev 
hem till föräldrarna eftersom intervjuerna skulle spelas in på band. En testintervju med en 
vuxen person gjordes innan för att se ungefär hur lång tid en intervju tar samt för att se om 
frågor och rituppgift var genomförbara. Före intervjuerna informerades barnen att intervjun 
skulle spelas in på band för att få med alla intressanta deltaljer och att de kunde välja att inte 
svara på en fråga eller avsluta intervjun när som helst utan negativa konsekvenser. De fick 
också veta att det bara var jag som skulle höra på bandet och att det kommer att förstöras efter 
intervjun samt att inget namn på skola eller personer kommer att synas i arbetet. Eleverna fick 
även information om att intervjun inte ligger till grund för betyg. 
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2.4 Databearbetning   

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom bandet och skrev sedan ned allt för hand. Materialet 
har delats in i grupperna år 5 och år 9. Kategorier har skapats utifrån elevernas svar. Ibland 
har eleverna vid fråga även besvarat en annan fråga i intervjun. De svaren har överförts till de 
överensstämmande frågorna. I de två frågorna om hur skelettet kan bli starkare respektive 
svagare har elevernas svar placerats i diagramens staplar de passar in i. Om en elev till 
exempel har svarat att äta rätt mat är viktigt för att skelettet ska bli starkare så har det svaret 
placerats i stapeln: Äta fel. Detta för att det skulle bli oöversiktligt med allt för många olika 
sorters svarskategorier i diagramen. Denna undersökning baseras på kvalitativa intervjuer 
vilket gör att diagramen inte kan jämföras med tillförlitlighet mot de engelska 
undersökningarna som grundar sig på kvantitativa intervjuer. Diagramen kan användas som 
en överskådlig presentation av svaren. Elevernas teckningar har kategoriserats efter Reiss & 
Tunnicliffe (1999) nivåskala: 
Nivå 1: inga ben i ritningarna.  
Nivå 2: antydning till ben genom enkla linjer eller cirklar.  
Nivå 3: ben med hundbensform antingen tillfälligt placerade eller i hela kroppen. 
Nivå 4: en typ av ben i den rätta positionen. 
Nivå 5: minst två typer av ben (ex. ryggrad och revben) markerade i sina rätta positioner. 
Nivå 6: tydligt ritat skelett med ryggrad, skalle samt lemmar och eller revben. 
Nivå 7: omfattande ritning av skelettet där ryggrad, skalle, lemmar och revben är 
sammanhängande. 
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3 Resultat   

3.1 Resultat av teckningarna  

För att kategorisera elevernas teckningar har Reiss & Tunnicliffe (1999) 7-gradiga nivåskala 
använts. I år 5 fördelas ritningarna med en elev i nivå 2, en elev i nivå 4, två elever i nivå 5 
och en elev i nivå 6. I år 9 är fördelningen fyra elever i nivå 6 och en elev i nivå 7. I år 9 var 
det mycket små detaljer som avgjorde att fyra av fem elever hamnade i nivå 6 istället för i 
nivå 7, till exempel att skallen inte var ritad.  

Alla elever i år 9 har ritat med revben, skelett i armar och ben, höfter, händer och fötter. 
Skallen har fyra elever ritat med och tre elever har ritat nyckelben och ryggrad. Dessutom 
hade två barn ritat bröstbenet. I år 5 är teckningarna inte lika omfattande. Revbenen är det 
enda av alla skelettdelar som finns med i alla ritningarna. Tre barn har ritat skelett i armar, 
händer, ben, fötter och höft. Skallen och ryggrad finns medritad av två elever.    

3.2 Resultat av intervjufrågorna  

3.2.1 Vad är ben gjort av?  
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Skelettets uppbyggnad 
Diagram 1: År 5 och år 9 uppfattningar om skelettets uppbyggnad.  

I år 9 dominerar kalk och övrigt som innebär att eleverna har svarat att ben består av något 
mer förutom det diagrammet visar, men att de inte vet vad ben ytterligare består av. Nästan 
hälften har svarat märg och en elev har svarat kalcium. I år 5 är svaren jämnt fördelade med 
två svar i varje svarsalternativ, kalk kalcium och vet ej. Ingen av eleverna i någon årskurs har 
svarat att skelettet är uppbyggt av benvävnad (kompakt och spongiös benvävnad) och 
kollagen (kollagenfibrer). 

Elevcitat år 5: ”Kanske benen består av kalcium till 1/3 eller något.” 

Elevcitat år 9: ”Kalk är det väl och något mer fast jag vet inte vad.”  
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3.2.2 Varför har vi ett skelett?  
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Skelettets funktioner 
Diagram2: År 5 och år 9 kunskaper om skelettets funktioner. 

I båda årskurserna är det stomme och rörelse som har nämnts flest gånger. I år 5 har inga 
andra svarsalternativ framkommit än stomme och rörelse. Tre elever i år 9 och ingen i år 5 har 
sagt att vi har ett skelett för att skydda inre organ. Ingen av årskurserna har nämnt att de flesta 
blodkroppar bildas i den röda benmärgen och att skelettet är kroppens största mineraldepå.   

Elevcitat år 5: ”För att själva kroppen ska kunna hållas ihop så att det finns något i kroppen 
som håller ihop kroppen. Det hänger ihop med muskler och sånt som stadgar upp kroppen så 
att vi kan gå och göra grejer.” 

Elevcitat år 9: ”Utan ett skelett skulle vi vara en pöl eller något som bara låg ned, som en 
mask skulle vi varit. Gör så att vi står och håller upp kroppen och skyddar inre organ.”   

3.2.3 Hur läker ett benbrott?  
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Läkning av benbrott 
Diagram 3 : Jämförelse av kunskaper om hur benbrott läker i år 5 och år 9. 
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De flesta eleverna i år 5 och nästan hälften i år 9 anser att det är något i kroppen som gör att 
ett benbrott läker men de vet dock inte vad det heter eller vad det gör. Inte någon elev i 
klasserna har nämnt att det är osteoblaster, osteoklaster och osteocyter som gör att ben läker 
och växer. Alla elever vet dock att skelettet växer när vi blir större. Två stycken av 
niondeklassarna har sagt att brosk läker ett benbrott men det är det ingen i år 5 som har nämnt. 
Två elever i år 9 har sagt att efter ett benbrott så blir det en ojämn yta eller som en utväxt.  

Elevcitat år 5: ”Jo det är dessa här grejerna i kroppen som känner av att något inte är som det 
ska så kroppen läker av sig själv, kroppen vet att de måste laga, sätta ihop benen.” 

Elevcitat år 9: ”Någonting i skelettet gör så att det läker, något som finns med ifrån början 
som någon tänkt ut att det är smart att skelettet är uppbyggt så att det kan läka.”   

3.2.4 Kan skelettet bli starkare?  
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Starkare skelett 
Diagram 4: År 5 tankar om hur skelettet kan bli starkare gentemot år 9.  

Det är fyra barn från varje år som har svarat att träning stärker skelettet. Tre elever i år 9 mot 
en i år 5 har svarat att det hjälper att äta tabletter för att få ett starkare skelett. Endast en elev i 
år 9 som har nämnt dricka mjölk som ett alternativ till ett starkare skelett har sagt att mjölk 
innehåller kalcuim. De övriga fyra eleverna har bara sagt att dricka mjölk är nyttigt för ett 
starkare skelett. I år 5 är det två av elever som kopplat samman mjölk och kalcium. Två elever 
i år 9 har nämnt att kalcium är bra för skelettet men har inte nämnt det i samband med att 
dricka mjölk. Endast en av tio elever har sagt att skelettet fortsätter att bli starkare upp tills 
20-30 år för att sedan försvagas.  

Elevcitat i frågan om skelettet kan bli starkare: 

Elevcitat år 5: ”Ja, om man är i mer form, när man bara ligger framför Tv:n då går benen lätt 
sönder. Det går bättre med skelettet om man är mer alert, fystränar, tyngder och sånt, sportar 
och äter lite bättre mat.” 
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Elevcitat år 9: ”Ja, för att om det är någon som aldrig får i sig kalcium så måste det bli skörare 
än den som dricker 10 liter mjölk om dagen.” 

Elevcitat år 5: ”Ja, om man tränar blir skelettet starkare på vissa delar. Beror på hur man 
tränar.”   

3.2.5 Kan skelettet bli svagare?  
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Svagare skelett 
Diagram 5: Jämförelse av elevers insikt i år 5 och år 9 om hur skelettet kan bli svagare.   

Dubbelt så många i år 5 än i år 9 anser att fel mat kan göra skelettet svagare. I stapeln Övrigt 
har år 5 sagt tidigare benbrott, någon olycka och mediciner som orsaker till ett svagare skelett. 
En elev i varje årskurs har sagt att övervikt ger ett svagare skelett. Av alla elever totalt så har 
inte någon sagt att undervikt ger ett svagare skelett. Det finns ingen som svarat att rökning 
kan ge ett svagare skelett.  

Elevcitat i frågan om skelettet kan bli svagare 

Elevcitat år 5: ”Om man inte rör på sig och proppar i sig för mycket godis och blir tjock så 
blir skelettet svagare och svagare.” 

Elevcitat år 9: ”Man får ju ett skörare skelett när man blir äldre. Det verkar ju så, de ramlar ju 
och slår sig och bryter benen lättare.” 

Elevcitat år 9: ”Det blir svagare eftersom man inte får belastning på det så att det blir 
upptränat.” 

Elevcitat år 9: ”När man blir äldre eller inte dricker mjölk. Även om man gör det så blir det 
svagare när man blir äldre, det urkalkas.”     
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3.2.6 Vad är benskörhet?  

0
1
2
3
4
5

Drabbar
äldre

 Drabbar
barn

 Skörare
skelett

 Övrigt  Vet ej

A
nt

al
 s

va
r

År 5 År 9

 

Benskörhet 
Diagram 6: År 5 och år 9 kännedom om benskörhet.  

Alla i år 9 har hört talas om benskörhet medan det i år 5 är tre barn som inte vet något om 
benskörhet. De vanligaste svaren i år 9 är att det drabbar äldre och att man får ett skörare 
skelett. I år 5 är de vanligaste svarsalternativen jämnt fördelade över att det drabbar äldre och 
att man får ett skörare skelett samt att benskörhet kan drabba barn. Eleverna som har svarat att 
barn kan få benskörhet vet inte hur de drabbas. I stapeln Övrigt för år 5 är svarsalternativet att 
benskörhet kan orsakas av stillasittande, både av vuxna och av barn. I år 9 är svaret i stapel 
Övrigt istället att det kan vara ärftligt. Ingen elev har förklarat att vid benskörhet så bryts mer 
benmassa ned än vad som byggs upp.  

Elevcitat år 5: ”Benskörhet är att benen får lätt för att gå isönder. När man blir äldre bryts 
skelettet ned och man blir mindre rak. Skelettet blir kortare när man blir äldre.”  

Elevcitat år 9: ”Kan inte göra något åt det. Det blir att man bryter benen och skelettet lättare.”  

Elevcitat år 9: ”Det är när benen är så sköra så att man har lätt för att bryta benen. Kanske det 
har med arv att göra.” 
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4 Diskussion  

4.1 Reliabilitet  

För att begränsa och kunna hinna göra klart arbetet har 10 elever intervjuats vilket inte ger en 
genomsnittlig standard av elevernas kunskaper om skelettet. Eleverna som deltagit går på en 
skola i en mindre ort och resultatet kunde ha blivit annorlunda om undersökningen gjorts i en 
annan ort eller stad där lärarna kanske avsatt fler lektioner till människokroppen. Min ovana 
att intervjua kan ha gjort att ytterligare frågor inte ställts där det borde ha gjorts. Klass 9 var 
nervösa och rädda för att svara fel. Detta har gjort att det ibland har varit svårt att få några 
detaljerade svar vilket kan ha lett till att intressant fakta inte framkommit. Det finns också risk 
för att eleverna har kunnat påverka varandra genom att de kan ha berättat om intervjun när de 
var klara och återvände till klassrummet för att fortsätta sin lektion.  

Resultatet av teckningarna kan vara något missvisande. Det bör tas med i beräkningen att 
eleverna har olika färdigheter när det gäller att rita och teckna. År 9 har visat ett bättre resultat 
och det kan också ha att göra med att de är äldre och har haft mer tid på sig att utveckla sina 
ritfärdigheter. Det bör även tilläggas att en elev i år 5 har motoriska svårigheter och kanske 
därför inte har lika lätt att göra en så utförlig illustration av skelettet som eleven önskar eller 
kan.    

4.2 Diskussion av resultatet  

Avsikten med undersökningen har varit att ta reda på vilka kunskaper eleverna har om 
skelettet. Har eleverna kunskaper om vad som gör skelettet starkare och svagare? 
Vad kan eleverna om benskörhet?   

Teckningarna som eleverna gjorde är detaljerade och återfinns därför högt i Reiss & 
Tunnicliffe (1999) 7-gradiga nivåskala. Elevernas ritningar skiljer sig dock något mellan 
årskurserna. 80% av år 9 hamnade i nivå 6 och 20% i nivå 7. Detta kan jämföras med eleverna 
i år 5 där 40% av elevernas teckningar placerades i nivå 5 och 20% i nivå 6. I 
Reiss&Tunnicliffe (1999) undersökning så finner man på motsvarande nivåer att  barnen som 
är 10-11 år hamnar med 28% i nivå 5, 13% i nivå 6 och 3% i nivå 7. Det visar sig att alla 
ritningarna i år 5 och 9 innehåller någon skelettdel och det kan jämföras med Reiss & 
Tunnicliffe (2001) undersökning där de engelska barnen till 87% hade ritat någon del av 
skelettet i sina teckningar.  

Vid en jämförelse mot de resultat Cuthbert (2000) fick fram i sin undersökning visas det att de 
engelska barnen i år 5 har ritat skelett i arm 6%, skelett i ben 7% och skalle 10% och revben 
26%. Alla de intervjuade barnen i detta arbete har i år 5 ritat revben, skelett i arm och ben 
60% och skalle 40%. Eleverna i år 9 har alla ritat revben och skelett i arm och ben. Skallen är 
ritad till 80%. Av båda klasserna är det bara en elev som har ritat benen i hundbensform. 
Cuthbert (2000) resultat visar att flera barn hade ritat benen som hundbensform. Det fanns 
även några barn som hade ritat skelettbenen i armar och ben horisontellt. I denna 
undersökning är det bara en elev som har ritat benen som hundbensform. Inga elever har ritat 
skelettbenen i armar och ben horisontellt.    

Resultaten av elevernas teckningar kan tyda på att eleverna har god kännedom om hur 
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skelettet ser ut inuti kroppen och att kunskaperna ökar med åldern. Men det kan inte säkert 
fastställas eftersom underlaget för min undersökning är för liten i jämförelse mot Reiss & 
Tunnicliffe (1999), Reiss & Tunnicliffe (2001) och Cuthbert (2000) studier.    

Vid frågan om vad ben är gjort av svarade visserligen fler i år 5 att det består av kalcium. Men 
år 9 har istället svarat att ben består av något som de inte vet vad det är (kalk, kalcium och 
märg är inte inräknat). Endast två elever i år 5 och en i år 9 har svarat att skelettet består av 
kalcium. Jag hade trott att de äldre eleverna skulle ha mer kunskap om att ben innehåller 
kalcium än de yngre barnen. Det är inga elever som har nämnt något om kompakt och 
spongiös benvävnad samt kollagenfibrer. Detta kan tyda på att eleverna inte har några större 
kunskaper om vad skelettet är uppbyggt av.  

Skillnaderna mellan årskursernas kunskaper om varför vi har ett skelett skiljer sig väldigt lite. 
Förståelsen för att vi har skelettet som en stomme och för att vi ska kunna röra oss visste de 
flesta i båda klasserna. Den största skillnaden är att i år 9 har mer än hälften sagt att skelettet 
är till för att skydda inre organ och det har ingen elev i år 5 nämnt. Ingen av de intervjuade har 
nämnt de viktiga funktionerna att skelettet är kroppens största mineraldepå och att de flesta 
blodkroppar bildas i den röda benmärgen. Om det beror på att de inte får lära sig det i skolan 
eller att de glömt bort det är inte lätt att säga men min personliga åsikt är att det är kunskap 
som är viktigt att ha för att mer kunna förstå skelettet som en helhet.   

Barnens kunskaper om hur ett benbrott läker skiljer sig lite mellan åldrarna och är 
svårtolkade. Totalt så har många elever sagt att det är något i kroppen som gör att ett benbrott 
läker men de kan inte ge någon tillräckligt bra förklaring till hur det läker. Möjligtvis skulle 
dessa ´något` kunna vara osteoblaster, osteoklaster och osteocyter som lagar ett benbrott. Det 
kan tänkas att dessa ord är ganska svåra och att eleverna därför har benämnt de som ´något`.   

Hur skelettet blir starkare och svagare vet eleverna i båda klasserna ganska bra. Många vet att 
träning, äta rätt och dricka mjölk är bra för skelettet. Men det är inte någon elev som har 
kunnat ge en bra förklaring till varför det är nyttigt. Till exempel så vet många att träning är 
bra och att det stärker skelettet men de kan inte förklara på cellnivå hur det stärks. Det kan 
bero på att de inte vet hur skelettet är uppbyggt, hur det läker och växer. Det är intressant att 
en elev från varje klass har sagt att skelettet blir svagare vid övervikt medan det inte är någon 
som vet att undervikt kan ge ett svagare skelett. Anledningen till att eleverna har svarat att 
skelettet blir svagare vid övervikt tror jag kan bero på att de blandar ihop skelettet med 
lederna i kroppen som blir mycket belastat hos tunga personer.   

Elevernas kunskaper om benskörhet i de båda klasserna är ganska lika förutom att alla i år 9 
hade hört talas om benskörhet medan det i år 5 var tre elever som inte visste vad det är. De 
som kunde svara visste desto fler orsaker till benskörhet. Barnen i båda klasserna vet att det är 
äldre och barn som kan drabbas och att det innebär ett skörare skelett som gör att benen bryts 
lättare. Det mest intressanta svaret kom från en elev i år 5 som sade att både vuxna och barn 
kan få benskörhet om de sitter för mycket still. Till skillnad från eleven som menar att 
stillasittande kan orsaka benskörhet har en elev i år 9 sagt att benskörhet inte går att göra 
något åt. Det verkar som att nio av tio elever inte har kopplat samman stillasittande med 
benskörhet och att träning borde vara något bra om man vill minska risken för benskörhet. 
Trots att några elever har gett viktiga och intressanta svar som skiljer sig från de andra svaren 
så verkar det inte som eleverna totalt har några djupare insikter om benskörhet. Några få 
indikationer på vad som sker med skelettet vid benskörhet finns dock genom svar som att 
skelettet blir skörare, bryts ned och att det blir kortare. Resultaten kan tyda på att eleverna inte 
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har djupa kunskaper om hur ett skelett är uppbyggt och hur ett benbrott läker. Jag tolkar det 
därför som att de heller inte riktigt förstår vad benskörhet innebär och hur det kan förebyggas 
med hjälp av träning. Det ser inte ut som att de förstår att det är viktigt att äta rätt, inte röka 
och inte vara för smal för att minska risken för benskörhet. Jag tror att det är många ungdomar 
som inte tränar och äter alldeles för lite mat därför att de vill vara smala såsom trenden idag 
verkar vara och det skulle kunna vara en bidragande orsak till att benskörheten sjunker i 
åldrarna. Jag har inga belägg för att det är så utan det är min personliga åsikt men jag tycker 
att det är mycket oroande att sjukdomen allt oftare drabbar fler unga människor.   

Vid en jämförelse av kursplanerna och elevernas kunskaper så anser jag att eleverna har nått 
upp till målen eftersom läroplanen och kursplanerna tycks vara otydligt formulerade. Det står 
att eleverna ska kunna människokroppens byggnad och funktion. De ska bland annat kunna 
om hälsa och motion men det står inget angivet att de ska ha kunskaper om skelettet eller hur 
mycket eleverna måste kunna för att nå upp till målen.    

4.3 Slutsats  

Undersökningen av elevers kunskaper om människoskelettet och benskörhet visar att det inte 
är något större skillnad mellan årskurserna. Eleverna har en ytlig och bred kunskap men de 
saknar den djupa specifika kunskapen som gör att de kan få ett sammanhang mellan skelettets 
uppbyggnad, funktion, vad som ger ett starkare och svagare skelett och benskörhet. Jag har 
med detta arbete insett att eleverna behöver mer faktakunskaper för att kunna förstå 
sammanhanget och för att inse värdet av att skelettet behöver tas omhand för att vi ska må 
bra. Det är först när vi har kunskap som vi aktivt har möjlighet att påverka kroppen, hälsan 
och vårt eget liv. 
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