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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att med ett formativt arbetssätt synliggöra och utveckla elevers 
kunskaper inom området kropp och hälsa. Concept cartoons var det arbetssätt som valdes för 
att genomföra studien. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 1. Sammanlagt var det 28 
elevers svar på concept cartoons som sammanfattades efter tre lektionstillfällen. För att uppnå 
syftet har även gruppintervjuer med sammanlagt 6 elever genomförts och fokusgruppintervjuer 
med sammanlagt 12 elever. Det som framkom efter analys av datamaterialet var att det fanns 
två kunskapskvalitéer representerade när eleverna arbetade i grupper med concept cartoons. 
Dessa var benämna och förstå. Den kunskapsutveckling som skedde var genom att eleverna 
fyllde i varandras meningar, att kunskapsluckor fylldes i och att eleverna kunde tillämpa 
kunskapen vid nya situationer. Med stöd av den formativa bedömningen synliggjordes det att 
eleverna hade ett behov av meningsstartare, stöttning att förklara varför de ansåg något och att 
kunskapsluckor uppstod. Studien visar att concept cartoons kan användas som ett redskap vid 
ett formativt arbetssätt för att synliggöra och utveckla elevers kunskaper inom området kropp 
och hälsa.  
 
Nyckelord: Kropp och hälsa, formativ bedömning, kunskapskvalitéer, concept cartoons, 
årskurs 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Tack till alla de som funnits där under denna process som har varit lite som att åka en berg- och 
dalbana. Otaliga telefonsamtal och sms har gått iväg till vänner och klasskamrater som stöttat 
mig för att jag ska ta mig vidare. Tack till Gunnar Jonsson som påmint mig om att inte gör det 
för besvärligt och trott att detta skulle gå vägen även när jag själv tvivlat. Ett tack vill jag även 
rikta till Julia, Jennifer och Jenny som kommit med feedback och som påmint mig om att punkt 
är bra att använda så att meningarna inte blir för långa. Katarina, min kära syster, vill jag också 
rikta ett tack till som lusläst arbetet för att hitta alla de misstag som uppstått när jag levt med 
denna text sen i januari. Utan stödet hade det inte blivit ett färdigt arbete, så återigen tack.  
 
Jenny Andersson 
Luleå, 2020 
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1 Inledning  
 
Valet att skriva mitt examensarbete i NO fattades relativt tidigt under utbildningen och allt 
eftersom växte idén fram om att skriva detta arbete inom biologi och just kropp och hälsa. Dels 
för att jag själv arbetat som sjuksköterska men även för att min egen upplevelse är att barn och 
ungdomars hälsa försämras såväl fysiskt som psykiskt. Detta är även något som är synligt i 
både litteratur och nyheter. Norrbottens folkhälsopolitiska råd (2017) skriver i Norrbottens 
folkhälsostrategi en analys av folkhälsan i Norrbotten att ohälsosamma levnadsvanor är en 
bidragande orsak till den dåliga folkhälsan i Norrbotten. Redan i det inledande kapitlet i 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2019, vidare 
kallade Lgr11, berörs ämnet hälsa. Följande citat är från detta kapitel: ”	Även hälso- och 
livsstilsfrågor ska uppmärksammas.” (Skolverket, 2019. s. 8). Holm Ivarsson (2014) skriver att 
personer med lägre utbildningsnivå oftare har ohälsosamma levnadsvanor. Därmed anser jag 
att det är viktigt att eleverna redan i tidig ålder blir medvetna om hälsosamma val. Genom att 
arbeta formativt vill jag försöka synliggöra och utveckla elevers kunskaper inom området kropp 
och hälsa. Med en förhoppning att detta sår ett frö för att kunna fatta hälsosamma beslut i 
framtiden.   
 
Ytterligare faktorer som bidragit till att mitt examensarbete blev utformat på detta sätt är att den 
formativa bedömningen är något som varit ett genomgående inslag i de kurser som ingått i 
lärarutbildningen. Bennett (2011) skriver att formativ bedömning inte har några väldefinierade 
artefakter eller praxis och att detta måste finnas för att den formativa bedömningen ska kunna 
användas och sedan studeras. Det är några år sedan Bennett uttryckte sig på detta sätt, men min 
fundering är om den utveckling som har skett de senaste nio åren har gjort mig redo för att 
arbeta formativt. Frågan jag även ställer mig utifrån Bennetts antagande är om concept cartoons 
är en artefakt som kan vara effektiv för att arbeta formativt? Formativ bedömning har som sagt 
varit ett genomgående inslag i flertalet av kurserna på lärarutbildningen och detta 
examensarbete blir därmed ett sätt att få sätta denna kunskap i ett praktiskt sammanhang. 
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2 Syfte och frågeställning 
 
2.1 Syfte  
 
Syftet är att med ett formativt arbetssätt synliggöra och utveckla elevers kunskaper inom 
området kropp och hälsa.  
 

2.2 Frågeställning 

För att besvara syftet skapades tre frågeställningar. 
 

1. Vilka kunskapskvalitéer visar eleverna när de jobbar med concept cartoons?  
2. Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal eleverna emellan och med stöd av läraren?  
3. Vilken hjälp kan man som lärare få av concept cartoons i den formativa bedömningen?  
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3 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer först definitioner av hälsa att beskrivas för att efterföljas med hälsa och 
ohälsa bland barn och unga. Efter detta kommer de delar av styrdokumenten som är relevanta 
för studien att redovisas. Kunskapsbegreppet och bedömningen kommer därefter att beskrivas. 
Concept cartoons som är det formativa arbetssätt som används under studiens genomförande 
kommer beskrivas mer ingående. Avslutningsvis kommer barn och ungdomars uppfattning om 
hälsa, träning och mat att redogöras för.  

3.1 Definition av hälsa 

Vid sökandet efter en definition av hälsa är det tydligt att det inte finns en entydig definition att 
utgå från. Nedan kommer jag att gå in på definitioner som är av vikt för denna studie. World 
Health Organisation, WHO, har tagit fram en definition av hälsa ”Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 
(WHO, 1948). Översättningen blir följande; Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt 
och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet. Även 
Socialstyrelsen använder sig av en liknande definition av hälsa den lyder: ”fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” (Socialstyrelsen, u.å.). 
Enligt Nationalencyklopedin kan WHOs definition av hälsa vara ouppnåelig, då många 
människor upplever sig ha god hälsa trots att en eller flera hälsokriterier inte är uppfyllda enligt 
WHO´s definition. Nationalencyklopedin skriver även följande när det kommer till definition 
av hälsa, ”svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom” (ne.se). 
Vidare går det att läsa att det ofta finns två utgångspunkter när hälsobegreppet ska definieras. 
Det ena är att man kan ta ett helhetsperspektiv, där hänsyn tas till det upplevda tillståndet. Om 
det är detta perspektiv som ligger till grund för god hälsa tas även hänsyn till möjligheten att 
kompensera ett lidande med andra välmående så att helhetskänslan är positiv. Den andra 
definition tar ett mer objektivt perspektiv. Där det är det som kan observeras och analyseras 
med medicinska eller sociologiska metoder som avgör vad som är friskt och sjukt (ne.se). 
 
Förutom definitionerna av hälsa är uttrycket KASAM något som kan lyftas upp när man talar 
om hälsa. KASAM är ett uttryck som grundades 1979 av Aaron Antonovsky och är en 
förkortning av Känsla Av SAManhang (Jakobsson, 2008). Detta innebär att om en människa 
befinner sig i ett sammanhang som för denne är begripligt och meningsfullt kan god hälsa 
upplevas. Även om denna person är sjuk ut ett medicinskt perspektiv (ne.se).  

3.2 Hälsa och ohälsa bland barn och unga 

Varje år ges elever i förskoleklass, årskurs fyra och sju i grundskolan samt årskurs ett på 
gymnasiet i Norrbotten möjlighet att svara på frågor rörande hälsa och levnadsvanor i 
enkätform. Detta sker i samband med ett hälsosamtal som genomförs av skolsköterska. Flertalet 
områden berörs i enkäten, däribland självskattad hälsa, matvanor, motion och sociala relationer. 
För läsåret 2018–2019 visade sammanställningen av enkäten att elever i årskurs fyra mår bättre 
än de äldre eleverna som deltagit i enkäten. Ungefär 9 av 10 av de deltagande eleverna i årskurs 
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fyra uppgav att de mår bra eller mycket bra och att de trivs med sig själva. När svaren från 
enkäten analyseras så fann de att skillnaden mellan könen är liten eller obefintlig beträffande 
hälsa och levnadsvanor. Majoriteten av eleverna i årskurs sju uppger att de mår bra. Däremot 
så framgår det att flickor i större utsträckning i årskurs sju än i årskurs fyra uppger att de inte 
mår bra. För pojkarna däremot är andelen densamma om man jämför årskurs sju och årskurs 
fyra. Det är även från och med årskurs sju som eleverna i större utsträckning uppger att de 
upplever besvär med smärta och värk. Även psykiska symptom som till exempel nedstämdhet 
ökar för elever i årskurs sju. Det är fler flickor som uppger detta än pojkar. Att den psykiska 
hälsan försämras i och med stigande ålder kan bero på olika faktorer. En faktor som kan påverka 
är den ökande stressen över skolarbetet som stiger i och med ökad ålder (Wagenius, 2019). 
Vidare skriver författaren (2019) att även om det är fler flickor än pojkar som uppger att deras 
psykiska ohälsa försämras visar inte det hela sanningen. Detta kan bero på att rätt mätverktyg 
för att kartlägga pojkars psykiska hälsa inte än har skapats. Den psykiska ohälsan bland pojkar 
visar sig i och med att det är fler pojkar än flickor som försöker ta sitt eget liv.   
 
Ytterligare information som framkommer i rapporten är att de flesta eleverna i årskurs fyra äter 
frukost, lunch och middag samt att de rör sig minst tre gånger i veckan på fritiden. Skärmtiden 
är begränsad till två timmar per dag för de flesta elever i årskurs fyra. Dessa elever uppger även 
att de är måttliga med osunda kostvanor. Detta visar sig då ungefär var fjärde elev i årskurs fyra 
är överviktig eller lider av fetma. Det här tyder enligt Wagenius (2019) på att kost och motion 
kan förbättras. Antalet elever som äter frukost, lunch samt middag minskar i de äldre 
årskurserna. Antalet elever med osunda kost- och dryckesvanor ökar i årskurs sju samt för 
gymnasieleverna i årskurs ett. Det sker även en minskning när det kommer till motion för såväl 
eleverna i årskurs sju som för eleverna i årskurs ett på gymnasiet. Skärmtiden ökar för de äldre 
eleverna, detta kan även relateras till att eleverna i högre årskurser har mer skolarbete som 
måste utföras på datorer. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande som beskriver varför 
ohälsosamma vanor är mer framträdande i de högre åldrarna kan vara för att i och med ökad 
ålder får ungdomarna även mer kontroll över sin tillvaro (Wagenius, 2019).  
 
Norrbottens folkhälsopolitiska råd (2017) skriver att viktiga friskfaktorer för alla barn och unga 
är goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda 
kamratrelationer samt lek och lärande. Detta är även något man kan återfinna i Lgr11 där det 
står att skolan ska verka för att vara en social gemenskap som ger trygghet, lust och vilja att 
lära. Vidare står det skrivet att personlig trygghet och självkänsla är något som grundläggs i 
hemmet men skolan spelar en viktig roll i detta (Skolverket, 2019a).  
 
3.3 Barns uppfattningar om kropp och hälsa 
 
Nedan kommer barn och ungdomars uppfattningar och kunskap om kropp och hälsa att 
presenteras. 
 
I en studie i Nya Zeeland där nio stycken 6–7 åringar deltog fann forskarna att uppfattningar 
om mat, kondition och vikt var tre faktorer som deltagarna nämnde som bidragande till hälsa. 
Deltagarna diskuterade sällan hälsa i egenskap av att inte vara sjuk. Utav de nio deltagarna var 



 5 

det två som nämnde faktorer som till exempel kärleksfulla relationer, familj och gemenskap, 
vara lycklig, vara renlig och att ha bra självkänsla (Pugmire och Lyons, 2018). Vidare skriver 
Pugmire och Lyons (2018) att deltagarna beskrev hälsa i samband med hälsosam mat och 
ohälsosam mat. Det nämns däremot inte vad som är hälsosam mat och ohälsosam mat i studien.  
Hälsa beskrivs även i samband med träning och kondition. Deltagarna ansåg att för att vara 
hälsosam skulle man vara smal eller stor och ha muskler. Att vara smal eller stor och att ha 
muskler ansågs vara kroppstyper som var hälsosamma, aktiva och tränade, medan magra och 
smala eller tjocka kroppen ansågs vara en annan typ av kropp. Den tjocka kroppen ansågs även 
att vara inaktiv och att den inte kan springa. En av deltagarna uppgav att barn behöver röra på 
sig 60 minuter per dag för att vara hälsosamma. En annan deltagarna menar att för att bli 
hälsosam kan man träna en massa ”fitness stuff” (s. 537). Deltagarna nämnde även specifika 
former av träning, till exempel springa, promenera, cykla, träna och att gå till gymmet (ibid).  
 
I en studie som genomförts i Australien fann forskarna ett liknande resultat som Pugmire och 
Lyons (2018). I studien av Brindal, Hendrie, Thompson och Blunden (2012) deltog 28 barn i 
åldrarna 5–9 år. Resultatet visade att deltagarnas uppfattning om vad de ansåg som hälsosamt 
var att äta bra, främst nämndes frukt och grönsaker som exempel, och att genomföra fysisk 
aktivitet. Övrigt ansåg deltagarna att vatten och mjölk var hälsosamt att dricka, juice var 
däremot en dryck som deltagarna hade delade meningar runt. En deltagare påpekade att juice 
hade tillsatt socker i sig medan en deltagare uppgav att juice utan tillsatt socker var nyttigt. Det 
deltagarna ansåg vara ohälsosamt var att vara stillasittande och att äta skräpmat, något som 
nämndes från alla grupper var choklad. Vad deltagarna ansåg vara stillasittande aktiviteter var 
att sitta framför någon typ av skärm.  
 
Reeve och Bell (2009) fann i sin studie som genomfördes i USA att deltagarna som var mellan 
9 – 11 år hade ett vidare begrepp om vad hälsa innebär. I denna studie ombads de 13 deltagarna 
att med hjälp av en kamera och ett anteckningsblock att dokumentera vad de ansåg vara 
hälsosamt och ohälsosamt. Deltagarna kategoriserade sina fynd som hälsosamma, 
ohälsosamma eller både och. Ett exempel är en deltagare som beskriver en köpt kanelbulle som 
både hälsosam och ohälsosam. Där det nyttiga i kanelbullen var själva brödet medan det bruna 
sockret som täckte bullen var onyttigt. Det deltagarna främst fotograferade var antingen mat 
eller alkoholfria drycker. Övrigt som fotograferades var växter och träd, mediciner, droger och 
alkohol samt olika typer av aktiviteter. Dessa aktiviteter inkluderade träning, läsa, se på TV 
eller spela på datorn. Ett fåtal deltagare fotograferade även sig själva eller familjemedlemmar 
som exempel på att vara hälsosamma. Vidare skriver Reeve och Bell (2009) att deltagarna 
däremot oftare skrev om personer som de upplevde som hälsosamma, detta kunde vara någon 
som tillfrisknat från en sjukdom eller en idrottslärare som äter hälsosamt och tränar. När 
deltagarna skulle förklara varför något var hälsosamt eller ohälsosamt var de vanligt 
förekommande förklaringarna att något bidrog till sjukdom, skadade en specifik kroppsdel, 
läkte sår eller bidrog till olyckor. Vikten var även det en vanligt förekommande förklaring till 
varför någon var hälsosam eller ohälsosam, där deltagarna menade att viktuppgång var 
ohälsosamt medan viktnedgång var hälsosamt.   
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I en studie där 108 barn i åldrarna 6 till 10 år deltog fann Daigle, Hebert och Humphries (2007) 
fem olika kategorier över barns uppfattningar om hälsa och ohälsa. Den första kategorin var 
glad/ledsen där 15 av de deltagande barnen ritat personer som antingen var glada eller ledsna. 
Den glada personen representerade en hälsosam person medan den ledsna en ohälsosam person. 
I nästa kategori som kallades för sjuk/frisk, hade 18 barn främst i åldrarna 6 till 8 ritat en sjuk 
person i sängen som då representerade ohälsa och en hälsosam person var därmed frisk. Några 
av de sjuka personerna ritades i samband med medicinflaskor eller läkare samtidigt som några 
av de friska personerna lekte ute i solen. Den tredje kategorin som var utseende ritade 13 barn 
en hälsosam person med en eller flera av dessa drag vältränad, stora muskler, vita tänder och 
ett vårdat utseende. Den ohälsosamma personen däremot hade en eller flera av dessa drag ett 
ovårdat utseende, var överviktig och smutsiga kläder. Beteende var den fjärde kategorin som 
återfanns i barnens teckningar. Sammanlagt 49 barn hade ritat något som hade med beteende 
att göra. Vad barnen ansåg som ohälsosamt var att röka, att äta onyttig mat som godis, pizza 
eller snabbmat. Vissa bilder omfattade även droger eller alkohol, vapen eller tv-tittande som 
ansågs vara ohälsosamt. Det barnen ansåg vara hälsosamt var att träna eller delta i någon sport 
och att borsta tänderna. Den femte och sista kategorin benämner Daigle et al (2007) som 
beteende + utfall där 13 av de deltagande barnen har ritat något som innefattar ett beteende och 
att detta beteende ger en konsekvens. Barnen, som var 8 år eller äldre, visade på en förståelse 
för att ett beteende kunde få en långvarig konsekvens, exempel på detta kunde vara att äta 
onyttig mat ledde till övervikt eller att träning ledde till att musklerna blev större (ibid).  
 
Croll, Neumark-Sztainer och Story (2001) har i sin studie som genomfördes i USA undersökt 
vad ungdomar i tre gymnasier och ett högstadium hade för syn på vad hälsosam och ohälsosam 
mat var. I studien ombads ungdomarna att förklara vad äta nyttigt var samt vad hälsosam mat 
och ohälsosam mat var för dem. Det var fyra teman som framkom i resultatet. Dessa fyra teman 
var: matens egenskaper, situationer, ätbeteenden samt fördelar och hinder. Det var vanligt 
förekommande att ungdomarna beskrev hälsosam mat med summerande tankar så som ”the 
right types of food” och ”just the natural stuff” eller genom att benämna mat eller grupper av 
mat (s. 195). Frukt och grönsaker var de två vanligaste grupper av mat som nämndes som 
hälsosamma. Utöver dessa två nämndes även sallad, kolhydratrik mat såsom ris, pasta och bröd 
samt magert kött till exempel kyckling och kalkon mer frekvent. Den mat som ungdomarna 
benämnde som naturlig mat var exempelvis grönsaker som odlats hemma, majs, selleri, juice, 
jordnötssmör, vätska och vitaminer. Något som Croll et al (2001) fann var att nästan ingen av 
ungdomarna som deltog i studien nämnde mjölk som hälsosam mat. Det var även mer vanligt 
förekommande att ungdomarna nämnde ohälsosam mat än hälsosam, några exempel på dessa 
är chips, godis, snabbmat och läsk. Den mat som omnämndes som ohälsosam beskrevs även 
som artificiell mat som innehöll fett och ”stuff”. Utöver tidigare nämnd mat så uppgav 
ungdomarna även kött bland annat fläsk, kyckling med skinn, biff och stek som ohälsosam mat. 
Mat med högt kaloriantal och kolesterol omnämndes även detta som ohälsosamt. Ungdomarna 
hade även en uppfattning om att det var lättare att hitta färdig ohälsosam mat än vad det var att 
hitta färdig hälsosam mat. Upplevelsen hos ungdomarna var att den ohälsosamma maten såg 
mer tilltalande ut. En ungdom påpekade att ”if it comes in the little red plastic bags that you get 
for a quarter, it is probably junk food.” (Croll et al, 2001. s. 195).      
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3.4 Styrdokument   
 
För elever i årskurs F-3 är det centrala innehållet och kunskapskraven för de tre 
naturorienterande ämnena biologi, kemi och fysik likadant. Det som skiljer dessa tre ämnen åt 
är syftet. Därmed har valet fallit på att använda kursplanen för biologi då ämnet kropp och hälsa 
ingår i denna kursplan även när eleverna blir äldre. I kursplanen för biologi står det i syftet att 
eleverna ska utveckla kunskaper, nyfikenhet och intresse att veta mer om sig själva och naturen 
(Skolverket, 2019a). Vidare står det skrivet att eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att: ”använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,” (Skolverket, 2019a, s. 
165). I det centrala innehållet för kunskapsområdet kropp och hälsa återfinns denna punkt: 
 

• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.  
 (Skolverket, 2019a, s. 165) 
 
I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 står det följande: ”Eleven 
berättar också̊ om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer 
som påverkar människors hälsa.” (Skolverket, 2019a, s. 168).  
 
Skolverket har även givit ut ett kommentarmaterial till kursplanen i biologi som har flera syften. 
Dessa syften är att ge en förståelse för och förklara de urval och ställningstaganden som ligger 
till grund för hur formuleringarna i kursplanerna ser ut. Kommentarmaterialet ger även en bild 
över hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna samt hur kunskapskraven är 
framställda (Skolverket, 2017). Vidare skrivs det i kommentarmaterialet att det är viktigt att 
eleverna i årskurserna 1–3 får utveckla sin förståelse inom området kropp och hälsa och 
sambandet mellan livsstil och hälsa. Undervisningen ska enligt Skolverket (2017) ta upp frågor 
som rör elevernas egen hälsa utan att moralisera. Dessa frågor kan ha sin utgångspunkt i 
vardagen och beröra frågor om mat-, sömn-, och motionsvanor som är bra för kroppen men 
även sådana vanor som kroppen inte mår bra av. Här kan läraren även välja att ta ett vidare 
perspektiv och titta på hälsa ur ett samhällsperspektiv eller ur ett globalt perspektiv, där frågor 
om vad brist på mat, mediciner och rent vatten har för betydelse för hälsa kan lyftas. När 
undervisningen berör kroppen i årskurs 1–3 är det främst de kroppsdelar som eleverna kan se 
eller känna på som ska behandlas i undervisningen. Även inre organ som tydligt går att känna 
på som till exempel skelett och muskler kan uppmärksammas i undervisningen. Hjärtat som 
slår är möjlig för eleverna att känna och kan därmed lyftas i undervisningen och är en kroppsdel 
som eleverna ofta är intresserade av likväl som hjärna och lungor (Skolverket, 2017).  
 
3.5 Concept cartoons  
 
Concept cartoons skapades som ett sätt att integrera flervals frågor/påståenden tillsammans med 
bild. En concept cartoon utgörs av bilder med en skriven dialog på personer som tillsammans 
försöker komma fram till en lösning och som lämnar utrymme för eleverna att komma med 
egna påståenden (Keogh & Naylor, 1999; Keogh & Naylor, 2013). Ordet cartoon kan vara 
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vilseledande skriver Keogh och Naylor (1999) då det för många är en stark koppling mellan 
cartoon och humor. Detta stämmer inte in på Concept cartoons då dessa inte används i samband 
med humor eller satir. Däremot använder sig Concept cartoons av flervalsfrågor/påståenden 
och synliggör dessa med hjälp av text i dialogform och visuellt stöd. Jamal, Ibrahim och Sarif 
(2019) skriver att en utmaning i undervisningen kan vara att få elevernas uppmärksamhet, men 
genom att använda visuellt lärandematerial som exempelvis concept cartoons eller 
serietidningar som stöd för problembaserat lärande kan läraren fånga elevernas intresse. Med 
hjälp av concept cartoons kan läraren använda sig av vardagsnära problem med hjälp av visuellt 
stöd för eleverna. Vidare skriver författarna (2019), som genomfört en systematisk 
litteraturstudie över artiklar som studerat concept cartoons, att det är mest förekommande att 
använda concept cartoons i grundskolan.  
 
Figur 1 visar ett exempel på hur en concept cartoon kan se ut. I denna studie har valet fallit på 
att använda det engelska begreppet. Detta då det inte finns någon vedertagen översättning till 
svenska, detta kan medföra att böjningen av ordet cartoons inte blir korrekt.  
 

 
Figur 1. Denna bild är hämtad från Skolverkets hemsida och visar ett exempel på hur en concept cartoon kan 
se ut. (Skolverket, 2019b) 
 
Syftet med concept cartoons var att hitta en strategi för att få eleverna att utveckla idéer, utmana 
deras tänkande och ge stöd för eleverna att utveckla sin förståelse (Keogh & Naylor, 2013). 
Under de följande åren utvecklades concept cartoons med hjälp av feedback. Till en början 
bestod concept cartoons av endast en karaktär som berättade om en missuppfattning inom ett 
område. Detta utvecklades till att flera karaktärer deltar i samtalen på concept cartoons. Concept 
cartoons utvecklades även från att karaktärerna endast använde sig av missuppfattningar till att 
även innehålla korrekta påståenden. Något av påståenden som är inkluderade i concept cartoons 
ska vara vetenskapligt korrekta. Keogh och Naylor (2013) skriver att signifikanta drag för 
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concept cartoons är att de är baserade på vardagliga situationer som inte ter sig vetenskapliga. 
Genom att använda sig av vardagliga situationer som inte ter sig vetenskapliga kan det bli 
mindre skrämmande för eleverna och är mer troligt att eleverna kommer att engageras. 
Användandet av vardagliga situationer har visat sig vara effektiva oavsett geografiska och 
kulturella gränser. I concept cartoons presenteras det olika ståndpunkter som kan vara osanna 
eller sanna. Det kan även vara flera påståenden som är sanna vilket kan bidra till en utmaning 
för högpresterande elever när dessa ges utmaningen att upptäcka om fler än ett påstående är 
sant. Förutom de förifyllda pratbubblorna finns det en tom pratbubbla som därmed indikerar att 
det finns ytterligare påståenden som inte än är inkluderade i dialogen. För de elever som är 
osäkra kan ståndpunkterna i concept cartoons användas som ett stöd, då ståndpunkterna inte 
har blivit rangordnade. Det ger en möjlighet för eleverna att instämma i en ståndpunkt som 
redan finns och skulle ståndpunkten visa sig vara felaktig kan eleverna luta sig mot att det är 
någon annan som säger det. Genom att använda cartoons med neutrala ansiktsuttryck ges inte 
heller eleverna möjlighet att avläsa ansiktena för att komma fram till rätt svar. Att pratbubblorna 
innehåller vanligt missuppfattningar är inget som man behöver oroa sig för att använda, dessa 
kan tas upp under lektionen och genom detta kan missuppfattningar utmanas (Keogh & Naylor, 
2013).   
 
Chin och Teou (2010) har i sin studie undersökt hur concept cartoons kan användas för att lyfta 
fram elevers tankar om det genetiska arvet. Resultatet av studien visar att concept cartoons 
bidrog till att eleverna uttryckte sina idéer angående det biologiska arvet och att eleverna även 
förklarade vad som låg till grund för deras idéer. Under samtal i mindre grupper ställde eleverna 
frågor angående den concept cartoon som de hade blivit introducerad för, det gav till följd att 
antingen en eller flera elever i gruppen engagerades i att svara på frågorna som ställdes. 
Frågorna som ställdes under arbetets gång bidrog utöver att eleverna svarade på frågorna till att 
eleverna argumenterade för sina svar. Frågorna bidrog även till att eleverna fördjupade sina 
tankar och fungerade som hjälp för eleverna att utveckla sitt tänkande. Diskussionerna och 
frågorna gav utrymme för ytterligare förklaringar eller för att avslå en idé eller tanke. För 
läraren innebar detta att denne kunde ge feedback på diskussionerna och följa utvecklingen i 
elevernas idéer och tankar. För eleverna blev det ett lärandetillfälle där de aktivt deltog. Keogh 
och Naylor (1999) fann även de i sin studie att concept cartoons kunde bidra till att eleverna 
deltog engagerat i diskussioner om de givna concept cartoons. I studien fann man även att ett 
mindre antal grupper visade lägre motivation till att delta i diskussioner kring de givna concept 
cartoons. Det fanns även grupper där diskussionen togs över av dominanta individer, i vissa av 
dessa fall kunde lärarinteraktion hjälpa till att få igång diskussionerna men inte i alla.  
 
Keogh och Naylor (1999) fann i sin studie att användandet av concept cartoons kan vara ett sätt 
för lärare att få igång diskussioner, att främja undersökningar och att utmana elevers förståelse 
inom ramen för den normala undervisningen eller för bedömning. Utöver dessa resultat fann 
författarna (1999) att lärare som deltog i studien även använde concept cartoons bland annat 
som undersökningsmaterial för att förstå elevernas vetenskapliga tänkande och för att summera 
ett avslutat arbetsområde. Lärarna använde också concept cartoons för att göra arbetsblad mer 
intressanta och som en möjlighet att presentera elevernas egna idéer för dem själv i 
pratbubblorna genom en icke hotande form. Det gav eleverna ett sätt att sammanfatta sina egna 
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tankar genom att rita sina egna concept cartoons och som en bedömning genom att låta eleverna 
fylla i de tomma pratbubblorna. Concept cartoons gav även möjligheter att öppna upp för samtal 
och ett sätt att hjälpa eleverna att ställa fler frågor.   

3.6 Bedömning  

Bedömning i skolan kan ske på olika sätt. De två bedömningsformerna som är aktuella i den 
svenska skolan idag är den formativa bedömningen och den summativa bedömningen. Dessa 
bedömningsformer kommer att närmare beskrivas. I Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan 
– praxis, begrepp, problem och möjligheter skriver de att kunskapsbedömning är en central del 
i lärarens kompetens. Genom att utöva en framåtsyftande kunskapsbedömning som 
kommuniceras med eleven kan lärandet stärkas. När en lärare bedömer sina elever behöver 
detta ske på ett medvetet och pedagogiskt sätt så att läraren kan motivera kunskapsbedömningen 
av elevens kunskaper (Skolverket, 2011). Att bedöma elevers kunskaper är en del av en lärares 
arbetsuppgifter. Skolverket (2011) skriver vidare att bedömningen av elevernas kunskaper i 
första hand handlar om att samla in olika typer av information av elevernas arbetsprestationer 
för att sedan tolka dessa. Detta är något som Nyström (2004) utvecklar vidare och skriver att 
bedömningen är en värdering av elevens prestation gentemot de uppsatta målen.   
 
3.6.1 Bedömning i skolan 
 
Den information som samlas in för bedömning är information som kan användas på andra sätt 
än endast för bedömning. Det kan vara för att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, 
återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper samt utvärdera undervisningen skriver 
Skolverket (2011).  Att kartlägga kunskaper är något som ska göras kontinuerligt under en elevs 
skolgång och det är något som ska ske i olika sammanhang och vid olika perioder. En 
kartläggning kan användas för att stämma av elevens utgångsläge eller startpunkt inför ett nytt 
arbetsområde, detta kan ske vid start för en ny kurs eller arbetsområde. En kartläggning av 
kunskaper kan även ske om läraren vill skapa sig en bild över elevens kunskaper inom ett 
aktuellt ämne eller arbetsområde. Det som sedan framkommer vid kartläggningen av elevernas 
kunskaper kan ligga till grund för lärarens planering av undervisningen (Skolverket, 2011). Att 
värdera kunskaper, detta är en förutsättning i ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem att 
elevernas kunskaper värderas gentemot kunskapskraven i berört ämne. Detta kan ske vid ett 
givet tillfälle under pågående lärandetillfälle eller vid avslutning av ett sådant. Utifrån 
bedömningen som gjorts av elevens kunskaper värderas dessa för att se i vilken utsträckning 
och med vilken kvalitet eleven har lärt sig. Det är denna bedömning som sedan ligger till grund 
för de ämnesspecifika kommentarer som ges i elevens individuella utvecklingsplan även för 
den betygssättning som sker vid slutet av en termin i grundskolan från och med årskurs 6 
(Skolverket, 2011). Att återkoppla för lärande, detta innebär att eleverna får en tydlig 
återkoppling på sina arbetsprestationer. Bedömningen används inte endast för att se hur långt 
eleven har nått utan även för att lotsa eleven vidare i sin kunskapsutveckling. Bedömningen blir 
därmed formativ, där elevens styrkor och svagheter sätts i relation till aktuella kunskapskrav 
för att eleven ska kunna fortsätta utvecklas. Att bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper 
kan ske vid de tillfällen elevens kunskaper bedöms då hen tar sig an en aktivitet. Det vill säga 
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ett praktiskt lärandetillfälle, där de kan få direkt återkoppling på sin kunskapsutveckling. Dessa 
praktiska kunskaper kan synliggöras och bedömas utifrån uppgifter som är verklighetstrogna 
och är tagna från vardagen. Problemlösningsförmåga, analysförmåga och 
kommunikationsförmåga är de förmågor som kan vara aktuella att bedöma utifrån autentiska 
uppgifter. Att bedöma för att utvärdera undervisningen, genom att bedöma elevens kunskaper 
gentemot kunskapskraven kan läraren få information om vad som fungerat bra och inte bra i 
undervisningen. Denna information kan sedan användas för att anpassa och utveckla 
undervisningen (Skolverket, 2011). 
 
3.6.2 Formativ bedömning  
 
Formativa bedömning är den bedömning som sker kontinuerligt under en lärprocess och som 
syftar till att eleverna förbättrar sitt lärande. Denna bedömning sker från starten av lärprocessen 
och till dess slut med målet att eleverna under tiden utvecklar sina kunskaper och förmågor 
(Selghed, 2011). Skolverket (2011) nämner tre kriterier som kännetecknar den formativa 
bedömningsprocessen. Dessa tre är att målen för undervisningen är tydliga, att läraren under 
lärandeprocessen stämmer av var elevernas kunskaper befinner sig i förhållande till målen och 
att återkoppling sker till eleverna för att dessa ska utvecklas gentemot målen. Det finns även tre 
frågor som bör ställas under lärandeprocessen: Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur 
ska jag/eleven gå vidare? Vidare skriver Skolverket (2011) om fem nyckelstrategier för 
formativ bedömning. Den första är Vad ska eleverna lära sig? De förmågor som eleven ska 
lära sig står i syftets beskrivning för varje ämne i Lgr11. I kunskapskraven kan läraren återfinna 
de mål som är uppsatta vid avslutad årskurs 3, 6 och 9. Det är av vikt att det är tydligt för 
eleverna vad syftet med undervisningen är och att de känner sig delaktiga och är även något 
som gäller för målet/målen med undervisningen. Det ska vara tydligt för eleverna vilken typ av 
kunskapskvalité som eftersträvas. Vad kan de redan? Den undervisning som genomförs bör 
utformas så att det är tydligt för såväl lärare som för eleverna var eleverna befinner sig i 
förhållande till målen. De frågor som ställs och de uppgifter som eleverna arbetar med ska ge 
eleverna möjlighet att visa sina kunskaper. Det är elevernas kunskaper som ska ligga till grund 
för lärarens planering skriver Skolverket (2011). Via den kunskapsinsamling som sker i 
klassrummet kan förändringar i planering och undervisning ske för att möta elevernas behov av 
kunskapsutveckling. Hur ska eleverna komma vidare? Den återkoppling som sker ska syfta till 
att elevernas lärande går framåt. Genom återkopplingen kan elevernas nuvarande kunskaper 
utvecklas för att uppnå de mål som finns för undervisningen. Hur kan eleverna stödja varandras 
lärande? Genom att låta eleverna ge varandra feedback på de uppgifter som eleverna arbetar 
med kan det bidra till att eleverna får en tydligare bild över hur de olika kunskapskvalitéerna 
skiljer sig från varandra. Det kan även bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att bedöma 
sina egna arbeten. Hur kan eleverna bedöma och styra det egna lärandet? Om eleverna ges 
möjlighet att bedöma sina egna arbeten kan deras förmåga att ta ansvar för det egna lärandet 
stärkas. Det kan även stärka elevernas förmåga att styra över det egna lärandet (ibid).  
 
I en studie av Granbom (2016) har en jämförelse genomförts för att undersöka om formativ 
bedömning i genteknologi kan förbättra resultatet gentemot resultatet i andra ämnen där 
undervisningen har använt sig av mindre formativa metoder. I studien fick eleverna ge feedback 
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till andra elever men även ta emot feedback från andra elever och lärare. Eleverna gavs även 
fler möjligheter att reflektera och att utvärdera över sin förståelse inom ämnet genteknologi. 
Detta ledde till att resultatet förbättrades gentemot resultat i övriga ämnen som undersöktes i 
denna studie. Bennett (2011) är något återhållsam i sin syn på formativ bedömning och skriver 
följande ”The term, ‘formative assessment’, does not yet represent a well-defined set of 
artefacts or practices. A meaningful definition requires a theory of action and one or more 
concrete instantiations.” (s. 19). Det är först när dessa delar finns som det finns något 
användbart att implementera och att studera. Det framkommer i studien att när formativ 
bedömning används på rätt sätt kan det bidra till att underlätta lärandet, det är dock något som 
varierar från elevgrupp till elevgrupp. Genom att ge lärare utbildning och kunskap om hur man 
implementerar formativ bedömning kan denna form användas effektivt i klassrummet. Utöver 
kunskap behöver lärarna få användbart material för att använda i klassrummet för att genomföra 
den formativa bedömningen (ibid).  
 
3.6.3 Summativ bedömning  
 
Summativ bedömning är den bedömning som sker i slutet av ett lärandetillfälle, kurs eller 
årskurs. Det är elevens sammanslagna arbetsprestation som bedöms och vägs gentemot de mål 
eller kunskapskrav som är uppsatta (Selghed, 2011). Skolverket (2011) skriver att den 
summativa bedömningen och den formativa bedömningen inte ska ställas gentemot varandra. 
Dessa två bedömningsformer ska inte heller ses som två olika metoder, utan skillnaden ligger i 
hur bedömningen används. Det är dock viktigt att vara tydlig som lärare när de olika 
bedömningsformerna används, detta för att eleverna ska veta hur de bedöms och vilket syfte 
bedömningen har. Skolverket (2011) skriver att den summativa bedömningen kan användas 
formativt fram till dess att betyg skall sättas. Genom att ställa sig frågorna ”vad säger 
informationen om elevens kunskapsutveckling?” och ”Hur kan jag planera undervisningen och 
ge återkoppling så att eleven kommer vidare i sin kunskapsutveckling?” (s. 18). Kan de 
summativa prov/inlämningar/uppgifter användas formativt.  

3.7 Kunskap  

Kunskapsformer och vad som räknas som kunskaper förändras dels över tid och dels beroende 
på vilken plats man befinner sig på. Kunskap är därmed inte något som är beständigt, vad som 
anses vara kunskap idag kan komma att förändras till imorgon (Carlgren, 2002). I Lgr11 kan 
man läsa att det är skolans uppdrag inom den enskilda skolan att föra en diskussion om 
kunskapsbegreppet. Detta eftersom kunskap inte är ett begrepp med endast en förklaring 
(Skolverket, 2019a). Carlgren (2002) skriver även att vad som räknas som kunskap på ett ställe 
kanske inte anses vara lika viktig kunskap på ett annat ställe. Skolans uppgift blir därmed att 
förmedla kunskaper från olika ämnesområden som gör att eleverna kan använda dessa inom 
andra områden. Verksamheter i dagens samhälle eftersöker mer och mer formella och 
kommunikativa kunskaper. Detta ställer högre krav på skolans undervisning och utbildning. 
Utifrån Carlgrens (2002) beskrivning så framkommer det att kunskap och kunskapsformer inte 
har en entydig förklaring. Därmed har valet fallit på att använda de fyra kunskapsformer som 
benämns i Lgr 11 samt Blooms taxonomi.  
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I Lgr 11 benämns fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 
kommer till uttryck på olika sätt och dessa fyra ska tillsammans bilda en helhet för elevernas 
lärande. Vidare ska undervisning och det arbete som utförs i skolan ge möjlighet för att dessa 
kunskapsformer ska utvecklas. För att skapa ett lärande där dessa kunskapsformer alla tas i 
beaktande samt blir en helhet (Skolverket, 2019a). De fyra olika kunskapsformer ska samspela 
med varandra och ska vägas in i den bedömning som sker i skolan. Detta innebär för äldre 
elever, från mellanstadiet och framåt, att kunskapsformerna finns representerade i varje 
betygssteg (Skolverket, 2011).  
 
3.7.1 Blooms taxonomi  
 
Blooms taxonomi var ursprungligen uppdelad i sex olika kategorier, utifrån kognitiva aspekter. 
Dessa kategorier var kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering. Dessa 
kategorier var sedan i sin tur indelade i underkategorier med undantag för kategorin 
tillämpning. De olika kategorierna är hierarkiskt ordnade, vilket innebär att första kategorin 
måste erövras för att sedan ta sig till nästa (Krathwohl, 2002). Den reviderade taxonomin är den 
taxonomin som kommer att användas för att analysera resultaten från elevernas concept 
cartoons, därmed kommer den reviderade taxonomi att beskrivas närmare. Den reviderade 
taxonomin innehåller två dimensioner, en kunskapsdimension och en kognitiv 
processdimension. Kunskapsdimensionen är uppdelad i fyra underkategorier. Faktiska 
kunskaper innebär den kunskap eleverna måste känna till för att bekanta sig med en disciplin 
eller för att lösa ett problem inom denna. Detta kräver kunskaper om terminologi och kunskap 
om specifika detaljer och element. Begreppskunskap innebär att förstå och förklara begrepp. 
Detta specificeras närmare på följande sätt: att det är den kunskap som eleverna behöver för att 
kunna klassificera och kategorisera. Det är även kunskap om principer och generaliseringar 
samt om teorier, modeller och strukturer. Procedurkunskap eller tillämpande kunskaper, det 
vill säga den kunskapen som krävs för att kunna utföra en handling. Detta kan vara metoder för 
utredning eller när vissa färdigheter, algoritmer, tekniker eller metoder ska användas. Även 
denna kategori specificeras närmare och beskrivs på följande sätt att eleverna behöver kunskap 
om ämnesspecifika tekniker och metoder. Eleverna behöver även kunskap om kriterier för när 
en metod är passande att använda. Den sista kategorin inom kunskapsdimensionen är 
metakognitivkunskap, det vill säga kunskap om hur den mänskliga hjärnan tar till sig 
information, lagrar information och reagerar på sin omgivning. Detta gäller såväl generella 
kunskaper om kognitiva processer som kunskaper om den egna kognitionen. Detta kan innebära 
strategisk kunskap, kunskap om kognitiva uppgifter och lämplig kontextuell och villkorad 
kunskap samt självkännedom (Krathwohl, 2002).  
 
Den kognitiva processdimensionen innefattar sex kategorier och precis som i 
kunskapsdimensionen så förklaras dessa närmare i underkategorier. Det första steget i hierarkin 
är att benämna, det vill säga att komma ihåg relevant kunskap och hämta den från 
långtidsminnet. Det innebär även att kunna känna igen och påminna sig om kunskap som redan 
finns. Det andra steget är att förstå, vilket innebär att kunna bestämma betydelsen av 
instruktioner, såväl muntliga, skriftliga och grafisk kommunikation. Denna kategori innefattar 
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även att tolka information, ge exempel, klassificera, sammanfatta, dra slutsatser, jämföra och 
förklara. Det tredje steget är att tillämpa, som innebär att kunna genomföra eller att använda 
kunskap i olika situationer. Detta kan till exempel vara att utföra och genomföra en handling i 
en ny situation. Det fjärde steget är att kunna analysera, som uppvisas genom att se samband 
mellan olika delar och hur dessa tillsammans skapar en struktur eller syfte. Detta kan vara 
genom att se skillnader, organisera eller tillskriva. Det femte steget är att kunna värdera, som 
visas genom att värdera kunskaper och åsikter utifrån olika kriterier och värderingar. Detta 
genom att kontrollera och kritisera kunskaper och åsikter. Det sjätte och sista steget är att skapa, 
som innebär att kunna använda sig av befintlig kunskap för att kunna skapa något nytt. Detta 
genom att designa, planera och producera (Krathwohl, 2002). 
 
Genom att använda Blooms reviderade taxonomi kommer elevernas svar från concept cartoons 
att analyseras för att ge svar på vilken kunskapskvalité i hierarkin eleverna har uppnått. I 
metoddelen kommer detta att förklaras närmare.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Under denna rubrik kommer det att presenteras vilken teoretisk utgångspunkt som ligger till 
grund för genomförandet av studien samt för att besvara syfte och frågeställningar. Den 
teoretiska utgångspunkt som kommer att beskrivas är det sociokulturella perspektivet på 
lärande. En viktig aspekt att påpeka är denna teoretiska utgångspunkt inte kommer att 
sammanställas i sin helhet, utan endast vissa utgångspunkter och analytiska begrepp kommer 
att beskrivas.   
 
4.1 Sociokulturella perspektivet 
 
Vygotskij är frontman för det sociokulturella perspektivet inom lärandet. Utgångspunkten för 
Vygotskij var att människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. För att förstå 
lärande och svårigheterna i att lära sig så måste man förstå dessa olika aspekter. Några ord och 
begrepp som tillhör det sociokulturella perspektivet är artefakt, mediering, appropriering, den 
proximala utvecklingszonen samt scaffolding (Säljö, 2015). Dessa begrepp kommer att 
förklaras närmare.  
 
Med begreppet artefakt menas att människan kan använda sig av såväl fysiska som mentala 
redskap där hennes biologiska förutsättningar sätter stopp. De fysiska artefakter som en 
människa använder kan vara redskap för att ta sig fram, för att laga mat, kommunicera med 
andra eller för att slå in en spik. Dessa artefakter blir därmed ett instrument för människan att 
lyckas utföra en uppgift där hennes biologiska förutsättningar sätter stopp. Genom att använda 
de fysiska artefakterna kan människan förändra sin syn på omvärlden. Att använda ett teleskop 
gör att forskaren kan se längre ut i rymden än vad blotta ögat kan, en person med nedsatt hörsel 
kan med hjälp av en hörapparat förbättra sin hörsel och med hjälp av en grävmaskin kan 
människan bli mer effektiv. Tack vare dessa artefakter förändras sättet att se på omvärlden och 
även de biologiska förutsättningarna människan har. Förutom de fysiska artefakterna använder 
människan även mentala artefakter när hon tänker och kommunicerar (Säljö, 2015). Vidare 
skriver Säljö (2015) att Vygotskij menar att de mentala artefakterna hjälper oss att utföra 
handlingar i vår omvärld, dessa handlingar kan utföras tillsammans med andra eller enskilt. De 
mentala artefakterna kan vara räknesystem, teoretiska principer eller olika begrepp. En person 
som behärskar något utav detta kan därmed leva och verka i samhällets olika institutioner (ibid). 
Fysiska och mentala artefakter används ofta tillsammans med varandra. Det kan till exempel 
vare linjalen som är en fysisk artefakt som används för att mäta men samtidigt i och med att det 
på linjalen ofta finns siffror samt måttenheter så är det även en mental artefakt. Texten som 
människor skriver eller siffrorna som används kan användas för att förmedla kunskap och för 
att spara denna kunskap. Det är även kunskap som sedan kan förmedlas när samtal förs. Enligt 
det sociokulturella perspektivet gör detta människan till kognitiva hybrider som sparar mentala 
artefakter i fysiska artefakter och dessa blir i sin tur viktiga för lärande och 
kunskapsinhämtning. För denna studie kommer concept cartoons att användas som en artefakt, 
då det för eleverna blir en möjlighet att skriva ner sina tankar kring kropp och hälsa. Dessa 
concept cartoons agerar även som ett minne för eleverna, de kan på detta sätt gå tillbaka till 
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sina concept cartoons och minnas vad de har skrivit och vad de har lärt sig.  Säljö (2010) skriver 
att papper och penna kan användas för att skriva ner våra tankar, på detta sätt kan en stor mängd 
tankar lagras. Det är inte bara via papper och penna som information kan lagras vi har idag till 
exempel dator, sökmotorer och andra redskap som kan spara ner skrift, filmer, bilder och ljud. 
”Mening, innebörd och betydelse går mellan användaren och artefakten/redskapet vid läsandet 
och skrivandet. Vi kan bildligt talat parkera meningsfulla utsagor som information i sådana 
redskap och återuppliva dem när vi har bruk för dem.” (Säljö, 2010. s. 75). 
 
Mediering innebär att människan använder redskapen för att utföra en handling, en handling 
som kan vara såväl fysisk som mental. De redskap som vi använder gör att vi medierar 
omvärlden, det vill säga de gör att vi ser och uppfattar världen på ett speciellt sätt. Mediering 
via såväl språklig som icke-språklig kommunikation är ett viktigt redskap som människan 
använder sig av. Detta gör att människan i samspel med sin omvärld kan förändra sin syn på 
denna och att människan formas i samspel med omvärlden. I och med detta kan människan ta 
andra perspektiv, vi kan sätta oss in i andras situationer, tankar och känslor (Säljö, 2015). 
 
Appropriering är ytterligare ett begrepp som är viktigt inom det sociokulturella perspektivet. 
Detta innebär att man tar till sig information, redskap och omvärld och gör detta till sitt eget. 
På inget sätt betyder det att man ska lära på egen hand, tvärtom är det i samspelet med andra 
och med de som besitter en djupare kunskap som detta främst sker framgångsrikt (Säljö, 2015). 
Detta kan ske i den proximala utvecklingszonen, det vill säga i den zon där ny kunskap finns 
inom räckhåll med stöd utifrån. Detta stöd kan vara såväl en lärare som en annan elev som 
besitter mer kunskap inom området (ibid). Wallerstedt, Pramling och Säljö (2014) skriver att 
detta kan ske då läraren utgår från barnets kunskaper och att det är läraren som förstår och vet 
vad barnet kan lära sig med hjälp av en mer kunnig person. Säljö (2015) skriver vidare om den 
proximala utvecklingszonen att en lärobok eller en dator inte kan ge samma stöd som en fysisk 
person. Då den fysiska personen i samspel med den som lär sig kan leda denne vidare i lärandet 
och på detta sätt hjälpa den som lär sig att appropriera den nya kunskapen. Scaffolding eller 
med ett annat ord stöd, är också ett ord som förknippas med den proximala utvecklingszonen. 
Där agerar läraren eller den mer kunniga personen som ett stöd för eleven när denne befinner 
sig i sin proximala utvecklingszon samtidigt som appropriering av den nya kunskapen pågår 
(ibid). 
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5 Metod 
 
Under denna rubrik kommer de metoder som använts för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar att beskrivas. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har den 
kvalitativa ansatsen använts. Studiens syfte är att undersöka om concept cartoons kan 
tillhandahålla ett formativt arbetssätt samt att utveckla och synliggöra elevers kunskaper inom 
området kropp och hälsa. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) skriver att den 
kvalitativa forskningen har som ansats att försöka söka förståelse för hur någonting är, medan 
den kvantitativa forskningen söker efter svar på det som är mätbart, det vill säga det som kan 
representeras i siffror.  
 
Jag valde att göra en fallstudie. Fallstudie innebär att det är ett eller fåtal fall som studeras 
ingående, det kan handla om ett program, en aktivitet, en individ eller ett sammansatt system. 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). I denna studie var det två olika typer av aktiviteter som 
har studeras, dels elevernas kunskapsutveckling när de arbetade med concept cartoons och dels 
den formativa bedömningen som kan ske under arbetet med concept cartoons. Det är vanligt 
förekommande inom utbildningsvetenskap att forskaren använder sig av fallstudier. Eftersom 
strävan är att få så djup kunskap som möjligt är det vanligt att forskaren kombinerar olika 
datainsamlingsmetoder (Christoffersen & Johannessen, 2015). För denna studie har tre olika 
datainsamlingsmetoder använts; enkäter (i form av concept cartoons), gruppintervjuer och 
fokusgruppsintervjuer. Arbetet med själva concept cartoons skedde under tre lektioner, 
sammanlagt genomfördes fyra lektioner där den första lektionen som genomfördes hade sin 
utgångspunkt i att få en förförståelse för elevernas kunskap. Det skedde därmed ingen 
datainsamling under denna lektion.  

5.1 Urval 

Vid genomförandet av denna studie skedde tre olika urval men med samma grupp elever, detta 
för att det skedde tre olika datainsamlingar. Dessa tre var enkäter (i form av arbetet med concept 
cartoons), gruppintervjuer och fokusgruppintervjuer. 
 
Tabell 1 en översikt på antal elever som fanns i urvalet och antal deltagande elever.  
Datainsamlingsmetod Antal elever i urval Antal deltagande elever 
Concept cartoons  28 De elever som varit friska vid 

de tre olika lektionerna då 
arbetet med concept cartoons 
genomfördes. 

Gruppintervjuer 28 6 valdes ut 
Fokusgruppintervjuer  28 12 valdes ut 

Tabell 1. Översikt över urval och deltagande elever för att skapa en överblick då det genomfördes tre 
datainsamlingsmetoder. Sammanlagt har 28 elever fått godkännande av vårdnadshavare att delta i denna 
studie. Det är dessa elever som redovisas som antal elever i urval. Utifrån dessa 28 elever har sedan elever 
valts ut att delta i gruppintervjuer samt fokusgruppsintervjuer.  
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5.1.1 Urval för arbetet med concept cartoons 
 
Studien genomfördes på en medelstor skola i Norrbotten. När eleverna på denna skola valdes 
ut skedde ett bekvämlighetsurval. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är detta det 
minst önskvärda tillvägagångssättet, dock är det troligen det vanligaste tillvägagångssättet. En 
av motiveringarna till att ett bekvämlighetsurval gjordes var att tiden för att genomföra studien 
var begränsad. Ytterligare ett motiv var att jag jobbade på skolan och därmed kände eleverna 
som deltog i studien. Detta var av vikt då eleverna skulle arbeta i grupper där det fanns behov 
av att någon/några elever i gruppen kunde läsa och skriva. Det fanns även ett behov av att göra 
gruppsammansättningar som fungerade utifrån att arbetet med concept cartoons krävde att 
eleverna kunde samarbeta med varandra. Eftersom jag kände eleverna sedan tidigare blev det 
därför enklare att sätta samman fungerande grupper. Sammanlagt går det 35 elever i årskurs 1 
på skolan, dessa elever är uppdelade i två grupper. Av dessa 35 eleverna var det 28 elever som 
lämnade in ett medgivande från vårdnadshavare att eleven fick delta i studien. Det var dessa 28 
elevers svar på concept cartoons som ligger till grund för resultatet. Alla elever som var frisk 
och närvarande på lektionerna deltog dock i arbetet med concept cartoons då detta var en del 
av ordinarie undervisning. Det har funnits ett bortfall av elever under de tre lektioner arbetet 
med concept cartoons genomfördes men då det är generella drag i kunskapskvalitéer som jag 
letar efter har dessa inte varit av vikt att redovisa.  
 
5.1.2 Urval för gruppintervjuer  
 
Vid genomförandet av de två gruppintervjuerna efter lektion nummer två deltog tre elever i 
varje intervju. Efter den andra lektionen skedde därmed ytterligare en begränsning av antalet 
elever som deltog. En av elevgrupperna valdes ut då det passade bäst schematekniskt att dessa 
skulle delta. Av de 17 eleverna som gick i denna grupp var det 14 elever som hade godkännande 
från vårdnadshavare att delta. Utav dessa 14 elever valdes sex elever slumpmässigt ut genom 
lottning. Dessa sex elever delades sedan in i två grupper utifrån läs- och skrivkunskaper samt 
verbalutveckling. Eleverna som deltog i gruppintervjuerna arbetade även gemensamt med 
concept cartoons under lektionerna. Att antalet deltagare blev färre vid genomförandet av 
intervjuer var för att det för mig skulle vara praktiskt genomförbart under den tidsperiod som 
denna studie skulle genomföras (se Christoffersen & Johannessen, 2015, för vidare läsning).  
 
5.1.3 Urval fokusgrupper 
 
I de fyra fokusgrupperna som genomfördes efter den sista och fjärde lektionen deltog tre elever 
i vardera, sammanlagt 12 elever deltog i fokusgruppsintervjuerna. Det första kriteriet var att 
elevernas vårdnadshavare godkänt deltagande, detta omfattade sammanlagt 28 elever. 
Elevernas svar på concept cartoons vägdes även in i urvalet för att kunskapsutbyte skulle kunna 
ske mellan eleverna och förhoppningsvis även en kunskapsutveckling. En elev som tillfrågades 
valde själv att inte delta och ersattes därmed med en annan elev. Målet med 
gruppsammanssättningarna var att eleverna skulle kunna nyttja varandras redan befintliga 
kunskap för att kunna utvecklas vidare. Denscombe (2018) skriver att det är av vikt att fundera 
över gruppdynamiken för att genom gruppen få fram information.  
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Denscombe (2018) skriver även att den idealiska gruppstorleken för en fokusgrupp är sex till 
nio deltagare men att detta är beroende på forskningsprojektets karaktär och storlek. För att 
grupperna skulle vara hanterbara för mig så valde jag att använda mig av tre elever i varje 
grupp. Det kan ses som små grupper men jag tog elevernas ålder i beaktande. Eleverna som 
deltog var sju eller åtta år och i en alltför stor grupp kunde det ha blivit svårt för eleverna att 
göra sig hörda. 

5.2 Datainsamling 

För att besvara denna studies frågeställningar och syfte har tre olika datainsamlingar använts. 
Dessa tre var enkäter (i form av concept cartoons), gruppintervjuer och slutligen fokusgrupper. 
Till en början var tanken att endast genomföra enkäter och gruppintervjuer men då det 
dataunderlaget blev alltför bristfälligt och inte svarade på studiens frågeställningar föll valet på 
att utöka datainsamlingen och även genomföra fokusgrupper.   
 
Tabell 2 presenteras hur de olika datainsamlingsmetoderna ger svar till studiens frågeställningar 
Fråga Datainsamling 
Vilka kunskapskvalitéer visar eleverna när de 
jobbar med concept cartoons? 

Enkäter (concept cartoons) 

Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal 
eleverna emellan och med stöd av läraren? 

Gruppintervjuer och fokusgrupper. 

Vilken hjälp kan man som lärare få av 
concept cartoons i den formativa 
bedömningen? 

Enkäter och fokusgrupper. 

Tabell 2. Denna tabell är en översikt över vilken frågeställning som besvaras med vilken 
datainsamlingsmetod.  
 
5.2.1 Enkäter 
 
För att besvara den första och den tredje forskningsfrågan har en variant av enkät (bilaga 3 och 
4) genomförts vid tre olika tillfällen. Vid det tredje lektionstillfället användes den concept 
cartoons som är bifogad som bilaga 4. Eleverna har under tre lektioner arbetat med concept 
cartoons. I dessa har det funnits färdiga påståenden samt en tom pratbubbla. I den tomma 
pratbubblan har eleverna givits möjlighet att uttrycka sig fritt. På detta sätt gavs möjligheten att 
se vilken sorts kunskap eleverna visade samt vilken hjälp jag som lärare kunde få i den 
formativa bedömningen. De tre områdena som avhandlades vid användandet av concept 
cartoons var mat, sociala relationer och motion.  
 
I denna studie har concept cartoons använts som en sorts enkät. Att använda sig av enkäter 
medför att forskaren kan samla in en stor mängd data (Backman et al, 2012). Att använda sig 
av frågor som inte har fasta svarsalternativ har till fördel att detta ger mer nyanserade svar än 
vid enkäter med fasta svarsalternativ. Om fasta svarsalternativ används behöver forskaren ta i 
beaktande att respondenten kan ha tolkat frågorna på ett annat sätt än vad som var tänkt och 
detsamma gäller även svarsalternativen (Backman et al., 2012). Tanken med de förskrivna 
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påståendena i concept cartoons var till en början att de endast skulle finnas där som stöd för 
elevernas diskussioner och som hjälp när de skrev egna påståenden eller argument. Detta 
ändrades dock under arbetets gång eftersom eleverna själva efterfrågade ett sätt att visa vilka 
påståenden de höll med om och vilka de inte höll med om. På detta sätt blev påståendena fasta 
svarsalternativ. För att besvara första forskningsfrågan ansåg jag att för att få en representativ 
bild av elevernas kunskaper behövde de få möjligheten att uttrycka sig själva. Därmed föll valet 
på att arbeta med en tom pratbubbla där eleverna fick förslag på hur de kunde formulera sig i 
den. Dessa förslag var inget de behövde följa men var ett sätt att underlätta för eleverna att 
komma igång med att skriva.  
 
Vid varje tillfälle då arbetet med concept cartoons genomfördes skedde även ett lärandetillfälle, 
och vid de tre olika tillfällena skedde detta på olika sätt. Första tillfället då eleverna arbetade 
med concept cartoons fick de till uppgift att i den tomma pratbubblan skriva ett av följande 
alternativ; ett påstående som de antingen kom på själv utifrån område, ett påstående där de höll 
med om något av de påståenden som redan fanns eller ett där de inte höll med. Vid det andra 
och tredje tillfället då arbetet med concept cartoons pågick fick eleverna hjälp med 
meningsstartare, då det fanns ett behov av detta. Dessa meningsstartare var: Jag håller med … 
därför att … Jag håller inte med … därför att … Jag tycker … därför att … . Detta för att ge 
eleverna ytterligare struktur när de skrev i den tomma pratbubblan. Backman et al. (2012) 
skriver att det finns en risk att forskaren lägger sig i och vid frågor från respondenterna så 
förklarar forskaren sig på olika sätt. Detta kan därmed påverka svaren negativt och att svaren 
får olika innebörd beroende på hur forskaren har förklarat sig. Att jag som genomfört studien 
fanns på plats när eleverna arbetade med sina concept cartoons var oundvikligt då de ingick i 
en lektionsserie om fyra lektioner. Syftet med arbetet med concept cartoons var att en 
kunskapsutveckling skulle ske då dessa ingick i den ordinarie undervisningen. Att jag fanns på 
plats under arbetet är något jag måste ta i beaktande vid analysen av elevernas svar.   
 
5.2.2 Intervjuer  
 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt. I denna studie har två olika former av intervjuer 
genomförts för att kunna besvara studiens frågeställningar. Dessa två former var 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Vid både gruppintervjuer och fokusgruppintervjuer spelades 
samtalen in för att sedan transkriberas. Att spela in och transkribera är ett vanligt 
tillvägagångssätt när intervjuer genomförs.  
 
5.2.2.1 Gruppintervjuer 
 
För att få svar på den andra frågeställningen användes gruppintervjuer. En intervju kan läggas 
upp på olika sätt. Vid genomförandet av gruppintervjuerna i denna studie användes en 
blandning mellan semistrukturerad och ostrukturerad intervju.  I en semistrukturerad intervju 
används ett antal förbestämda frågor men ordningen på dessa anpassas efter situationen. När 
den ostrukturerad intervjuformen används finns det ett antal tematiska frågor som samtalet 
kretsar kring. Vid dessa tillfällen uppmuntras informanten att utveckla sina tankar och frågorna 
som ställs baseras på dessa (Backman et al, 2012). Utgångpunkten för gruppintervjuerna var de 
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befintliga concept cartoons samt elevernas arbete med dessa. Frågorna som ställdes till eleverna 
berodde på vad eleverna själva tog upp. Eftersom flera elever (tre) intervjuades samtidigt kunde 
de interagera med varandra och på så sätt kunde fler perspektiv samtidigt synliggöras. Eleverna 
kunde därmed hjälpa varandra att uttrycka sig med olika argument. Denscombe (2018) skriver 
att genom att använda sig av gruppintervjuer ges en möjlighet att få en större variation av 
perspektiv, erfarenheter och åsikter. I gruppintervjuerna som gjorts i denna studie har jag 
fungerat som frågeställare och ansvarat för den interaktion som skett.  
 
5.2.2.2 Fokusgrupper  
 
För att besvara den andra frågeställningen samt den tredje frågeställningen valdes 
fokusgrupper. Detta för att i fokusgruppsamtalen undersöka det stöd som läraren kan bidra med 
i elevernas kunskapsutveckling och för att undersöka vilket stöd concept cartoons kan ge till 
den formativa bedömningen. Denscombe (2018) skriver att fokusgrupper kan används då 
forskaren vill undersöka idéer, uppfattningar, attityder och känslor inom ett specifikt område. I 
denna studie ligger det främsta fokus på elevernas idéer och uppfattningar inom området kropp 
och hälsa, samt hur detta kan bidra till lärarens formativa bedömning.  
 
Vidare skriver Denscombe (2018) att det finns tre kriterier som skiljer fokusgrupper från 
gruppintervjuer. Dessa tre är: att det finns ett fokus som gruppen samlas kring, i detta fall fokus 
på concept cartoons. Rollen för den som leder gruppen är att underlätta interaktionerna mellan 
deltagarna. Det läggs en särskild vikt vid gruppdynamiken och hur deltagarna interagerar med 
varandra för att få fram information. Dessa tre delar togs i beaktande vid genomförande av 
fokusgrupperna. Fokus för grupperna var att diskutera och resonera kring concept cartoons 
(bilaga 5), inför dessa fokusgrupper gjordes nya concept cartoons. Detta för att eleverna skulle 
få nyttja befintlig kunskap och ges möjlighet att utveckla denna. Min roll som ledare gick från 
att under gruppintervjuerna endast ställa frågor till att nu även delta i diskussionerna. 
Deltagandet bestod av att komma med nya fakta, upprepa sådant som vi pratat om på 
lektionerna och ge eleverna kunskapsstöd för att utveckla sin kunskap.  

5.3 Genomförande av lektioner och datainsamling 

Under denna rubrik kommer det närmare beskrivas hur genomförandet av undervisningen och 
datainsamlingen har genomförts. Dessa två har skett parallellt med varandra, gruppintervjuerna 
skedde i direkt anslutning till lektion två medan fokusgrupperna skedda cirka en vecka efter att 
lektion fyra genomförts.  
 
5.3.1 Genomförande av arbetet med concept cartoons 
 
Enligt timplanen för grundskola har elever i lågstadiet rätt till 143 timmar i naturorienterande 
ämnen under årskurs 1–3 (Skolverket, 2019c). För att arbetet med kropp och hälsa skulle passa 
inom ramen för timplanen genomfördes studien under fyra lektionstillfällen. Valet föll även på 
att välja ut tre punkter från det centrala innehållet ”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion 
och sociala relationer för att må bra” (Skolverket, 2019a. s. 165). De tre punkter som berördes 
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under lektionsserien var mat, motion och sociala relationer. Dessa fyra lektioner genomfördes 
i två olika grupper.   
 
5.3.1.1 Lektion nummer 1 
 
Den första lektionen genomfördes som ett tillfälle där elevernas förkunskaper undersöktes. I 
Lgr11 kan följande citat återfinnas ”Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2019a. s. 6). Då eleverna som deltog i studien går i årskurs 1 var det 
jag som skrev ner elevernas tankar på tavlan, detta gjordes i form av en mindmap. Denna 
mindmap kom sedan att ligga till grund för planeringen av de kommande tre lektionerna samt 
de concept cartoons som användes. För att planering av lektioner och concept cartoons skulle 
kunna ske genomfördes den första lektion två veckor innan de övriga tre lektionerna. Under 
lektionen arbetade eleverna enligt modellen EPA, (enskilt, par, alla), för att eleverna ska ha 
möjlighet att ta stöd av varandra. Avsikten med denna första lektion var inte primärt att samla 
in datamaterial, utan istället att kartlägga elevernas förförståelse för att kunna planera 
kommande undervisning. Denna lektion lade grunden för att kunna framställa de concept 
cartoons som i lektion två – fyra användes som enkäter.  
 
5.3.1.2 Lektion nummer 2 
 
Lektion nummer 2 inleddes med att jag läste högt för eleverna i det läshäfte som hade framställts 
för detta arbetsområde (bilaga 2). Under detta tillfälle stannade vi upp för att förklara svåra ord 
som till exempel näring, energi, protein och så vidare. Eleverna gavs även tillfälle att ställa 
frågor och svara på frågor. Efter att vi gemensamt läst klart i häftet delades eleverna in i grupper. 
Dessa grupper var anpassade så att eleverna kunde ta stöd hos varandra, eftersom att eleverna 
inte hade arbetat med concept cartoons tidigare. Arbetshäftet (bilaga 3) visades med hjälp av 
projektorn där jag läste upp de olika påståendena, en sida i taget. Efter det att påståendena på 
en sida var upplästa arbetade eleverna i sina grupper med att diskutera vilka påståenden som de 
höll med om och vilka de inte höll med om. Uppgiften var även att eleverna gemensamt skulle 
komma fram till vad de skulle skriva i den tomma pratbubblan. Eleverna behövde inte skriva 
samma sak men de hade till uppgift att hjälpas åt så att alla skrev i sin pratbubbla. Under tiden 
som eleverna arbetade fanns jag och klassläraren tillgänglig för att hjälpa de elever/grupper 
som behövde extra stöd, exempelvis med att skriva. För de elever som blev färdiga innan dess 
att vi gick vidare till nästa sida i arbetshäfte, gavs uppgiften att rita en bild som passade till 
påståendena eller till det egenskrivna påståendet. Dessa arbetshäften (concept cartoons) utgör 
en del av mitt datamaterial och jag har använt dem som enkäter. Senare fick eleverna tillbaka 
dessa arbetshäften tillsammans med framåtsyftande feedback (formativ bedömning) på hur de 
skulle kunna utveckla sina kunskaper vidare skriven på framsidan av arbetshäftet.  
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5.3.1.3 Genomförande av gruppintervjuer 
 
När gruppintervjuerna genomfördes var det i direkt anslutning till lektion nummer två. 
Sammanlagt deltog sex elever fördelat på två grupper. Inspelningsutrustningen testades så att 
alla elever var så pass nära att de hördes och pratade med en tillräckligt hög röst så att 
ljudupptagningen fungerade. Som tidigare nämnt var dessa intervjuer en kombination mellan 
semistrukturerad- och ostruktureradintervju. Det material vi utgick från var elevernas concept 
cartoons, medan frågorna som ställdes berodde på det eleverna lyfte fram.  
 
5.3.1.4 Lektion nummer 3 
 
Denna lektion startade med att göra en mindmap där eleverna fick dela med sig av vad de kom 
ihåg från föregående tillfälle. Eleverna fick även svara på frågor som jag ställde för att på detta 
sätt få igång deras tankar och minnen. Avsikten var att påminna eleverna om vad vi arbetat med 
och därigenom skapa en bra grund för kommande lektion. Efter att mindmapen var färdigställd 
fick eleverna hjälp med meningsstartare som skrevs upp på ett blädderblock. Dessa tre var Jag 
håller med … därför att … Jag håller inte med … därför att … Jag tycker … därför att … . 
Eleverna var inte tvungna att använda dessa utan de fanns där som förslag. Att valet föll på att 
skriva upp dessa meningsstartare berodde på att vid genomläsning av elevernas svar på concept 
cartoons från lektionen innan visade ett behov av att detta. 
 
Efter denna genomgång fick eleverna tillbaka sina arbetshäften från föregående lektion för att 
kunna läsa den kommentar som jag skrivit på häftet. Under denna lektion var grupperna 
detsamma som lektionen innan, arbetshäftet såg även det likadant ut som gången innan. 
Lektionen fortsatte med att eleverna arbetade gruppvis i häftet, men precis på samma sätt som 
lektionen innan arbetade eleverna i varsitt häfte och de skulle skriva sina egna svar. Jag fanns 
där som stöd för eleverna eller grupperna som behövde stöttning. Elevernas arbete med concept 
cartoons samlades sedan in och behandlas på samma sätt som lektionen innan. Eleverna gavs 
även denna gång skriven feedback på framsidan av häftet.  
 
5.3.1.5 Lektion nummer 4 
 
Uppstarten av denna lektion var att eleverna muntligt fick berätta vad de kom ihåg från 
föregående lektioner. Eleverna fick sedan läsa igenom den kommentar som de fått på 
arbetshäftet efter lektion 3. Efter detta delades eleverna in i nya grupper för att sedan 
självständigt arbeta med arbetshäftet. Denna gång valde jag att flytta på påståenden så att 
arbetshäftet inte såg likadan ut, påståendena var dock desamma som föregående gånger. Efter 
lektionen samlades elevernas arbete med concept cartoons in och behandlades på samma sätt 
som vid ovanstående lektioner.  
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5.3.1.6 Genomförande av fokusgruppintervjuer  
 
Vid genomförandet av fokusgrupperna deltog tre elever i varje fokusgrupp, sammanlagt 
genomfördes fyra fokusgrupper. Denscombe (2018) skriver att det är vanligt att fokusgrupperna 
träffas under en tidperiod av en och en halv timme till två timmar. Detta ansåg jag inte vara 
möjligt då elevernas var för unga för att de skulle klara det. Det hade inte varit möjligt för 
eleverna att hålla fokus på ett ämne så länge. Därmed togs beslutet att varje möte med 
fokusgrupperna skulle vara i cirka 20 minuter, den faktiska tiden varierade mellan 20:43 
minuter till 26:22 minuter. Utgångspunkten var nya concept cartoons (bilaga 5), ingen av 
eleverna hade sett dessa sedan innan och påståenden var nya även om de behandlade samma 
tre områden som föregående cartoons. Eleverna fick gemensamt resonera kring de befintliga 
påståendena samt komma på ett nytt till den tomma pratbubblan. Min roll under 
fokusgruppintervjuerna var att stötta eleverna och bidra med kunskap där deras kunskap 
saknades. Jag ställde öppna frågor och försökte föra diskussionen framåt.  
 
Arbetet med fokusgrupperna inleddes på samma sätt som vid arbetet med gruppintervjuerna, 
detta för att eleverna skulle få nödvändig information samt för att kontrollera så att 
inspelningsutrustningen fungerade som den skulle.  

5.4 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra allmänna krav för att säkerställa att individer 
som deltar i en studie skyddas. Det första kravet är informationskravet, som innebär att 
forskaren ska informera deltagarna om vad deras roll är i studien. Deltagarna skall även 
informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 
Eleverna som deltagit i denna studie är inte myndiga, därmed är även deras vårdnadshavare 
informerade om att studien kommer att genomföras. Eleverna som deltog i gruppintervjuerna 
samt fokusgrupperna meddelades att de när som helst kunde välja att avbryta och att de inte 
behövde svara på frågorna som ställdes. Eleverna som deltog i intervjuerna informerades om 
att det som spelades in kommer att ingå i ett examensarbete. De var även informerade att de när 
som helst kunde avbryta eller välja att inte svara på någon fråga. Eleverna informerades om att 
det som spelades in raderas efter transkribering och att det endast var jag som kommer att ta 
del av det inspelade materialet. 
 
Det andra kravet som ställs är samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren ska samla in 
samtycke från deltagarna att de vill delta i studien. Om deltagarna är under 15 år så skall även 
samtycke insamlas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har gjorts i denna 
studie, vårdnadshavare tillfrågades att skriva under ett intyg om att deras barn får delta i en 
inspelad intervju/diskussion (se bilaga 1). Delar av denna studie omfattas av denna del av 
regeln:  
 

”I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 
samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. 
skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje 
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part. En förutsättning är då också̊ att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen 
för ordinarie arbetsuppgifter och på̊ vanlig arbetstid.” (Vetenskapsrådet, 2002. s. 9).  

 
Därmed ombads vårdnadshavare endast att godkänna att eleverna deltog i en intervju. Övrig 
del av studien genomfördes inom ramen för ordinarie undervisning och på vanlig arbetstid, 
därmed ombads inte vårdnadshavare att godkänna deltagande i övriga delar av studien. Däremot 
föll valet på att endast använda de 28 elevers svar på concept cartoons som hade ett 
godkännande från föräldrarna att delta i intervjuer. Föräldrarna blev däremot informerade om 
att studien genomförs och vilket syfte studien fyllde och att det är en studie som genomförs 
inom ramen för undervisning inom området kropp och hälsa.   
 
Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som ställs. Detta krav innebär att uppgifter om 
personer som deltar i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet. Det innebär också att 
utomstående inte ska kunna avidentifiera de personer som deltar i en studie. Som forskare ska 
man vara medveten om att detaljerade beskrivningar av den data som samlats in kan medföra 
att utomstående kan avidentifiera personer som deltar i studien även om man inte skriver ut 
namn. Forskaren ska därmed vidta åtgärder som försvårar för utomstående att avidentifiera 
deltagande personer (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie kommer elevernas namn inte att 
användas, eleverna kommer att benämnas som E1, E2 och E3. Detta för att försvåra möjligheten 
att avidentifiera deltagande elever.   
 
Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet. Detta innebär att den data som samlats in om 
enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. Den data som har samlats in 
får inte användas eller lånas ut till andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Den data som 
samlats in i denna studie kommer att användas till syfte att besvara studiens frågeställningar 
och syfte. Elevernas svar på concept cartoons kommer även att ligga till grund för den 
bedömning som sker i skolan. De lärare som kommer att ta del av dessa svar arbetar dagligen 
med eleverna och lyder under sekretessen som en lärare gör.  

5.5 Bearbetning, tolkning och analys 

Tre olika typer av datainsamlingar genomfördes för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Dessa datainsamlingar bearbetades, tolkades och analyserades var för sig mot 
de frågeställningar som de var ämnade att besvara. Det gemensamma för alla tre var att det var 
en innehållsanalys som genomfördes vid analysen av datamaterialet.  
 
5.5.1 Transkribering 
 
Gruppintervjuerna samt inspelningarna med fokusgrupperna har genomlyssnats för att sedan 
transkriberats. Vid transkriberingen har de delar som inte var relevanta för studien inte 
transkriberats, detta kan vara då eleverna tappat fokus och börjat prata om annat. Även sådant 
som tankepauser och utfyllnadsljud som till exempel ehh har uteslutits från transkriberingen. 
Då det varit tre elever närvarande vid varje tillfälle hände det att någon blev avbruten, detta är 
markerat med tre punkter (…). Vid transkriberingen av gruppintervjuerna blev de två 
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intervjuerna sammanlagt 8 sidor dataskriven text. Efter att transkriberingen skett av 
fokusgrupperna blev det 30 sidor dataskriven text. Främst under transkriberingen av 
fokusgrupperna har det som inte varit relevant för studien utelämnats. Vid 
fokusgruppintervjuerna var det vanligare att eleverna tappade fokus, detta kan vara för att dessa 
var längre än vid gruppintervjuerna.  
 
5.5.2 Innehållsanalys  
  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en innehållsanalys genomförts. Vid 
analysen har olika teoretiska utgångspunkter fått agera glasögon vid genomläsningen av texten. 
Vid innehållsanalysen för att besvara den första frågeställningen användes Blooms reviderade 
taxonomi för att på detta sätt se vilka kunskapskvalitéer eleverna uppvisade i sina svar. För att 
besvara den andra frågeställningen användes såväl Blooms reviderade taxonomi och det 
sociokulturella perspektivet för att göra en analys. Det sociokulturella perspektivet och den 
formativa bedömningen användes vid analysen för att besvara den tredje och sista 
frågeställningen.  
 
En innehållsanalys kan användas oavsett vilken typ av text som ska analyseras. I 
innehållsanalysen eftersöks den mening och det innehåll som kommer till uttryck. I 
föreliggande studie svarar detta innehåll mot den kunskap eller de insikter som eleverna gav 
uttryck för. Innehållsanalysen följer en logisk och tydlig struktur. Det första steget är att välja 
ut de textavsnitt som ska analyseras. Urvalskriterierna bör vara tydligt formulerade. Därefter 
bryts texten ner i mindre enheter, dessa kan variera i storlek (Denscombe, 2018). Genomgående 
i denna studie har hela meningar och stycken analyserats för att besvara frågeställningarna. Det 
tredje steget blev sedan att finna kategorier för att analysera data. För att analysera data måste 
forskaren ha en tydlig bild över det som intresserar hen och hur dessa framträder i texten 
(Denscombe, 2018).  
 
5.5.3 Bearbetning, tolkning och analys av concept cartoons 
  
Concept cartoons samlades in efter varje lektionstillfälle, elevernas svar fördes in i tabell 3 för 
att på detta sätt få en översikt över deras svar. Tabellen såg ut på följande sätt: 
 
Elev Mat Sociala 

relationer 
Träning Feedback 

1:1     
1:2     
1:3     

Tabell 3. Denna tabell gav en översikt för att kunna se elevernas egna utveckling och vilka kunskapskvalitéer 
den enskilda eleven visade. Detta för att kunna få en överblick över elevernas kunskapsutveckling över tid.  
 
Eleverna numrerades från 1-35 så att deras identitet inte skulle kunna röjas, siffran som står 
bakom kolontecknet är vilken utav concept cartoons som är införda i tabellen. 1:1 betyder 
därmed att det är elev 1 svar vid arbetet av concept cartoon 1. Detta resulterade i 27 sidor text.  
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På detta sätt blev elevernas svar tydligt organiserade för att sedan analyseras utifrån Blooms 
reviderade taxonomi. Svaren kategoriserades utifrån denna taxonomi och med hjälp av en tabell 
över taxonomin, för vidare läsning se bilaga 6. Genom att strukturera upp elevernas svar med 
hjälp av tabellen (se bilaga 6) fick jag fram vilka kunskapskvalitéer eleverna hade uppnått i 
arbetet med concept cartoons. På detta sätt gavs svar på den första frågeställningen Vilka 
kunskapskvalitéer visar eleverna när de jobbar med concept cartoons?   
 
5.5.4 Tolkning och analys av gruppintervjuer och fokusgrupper 
 
Tolkning och analys av intervjuerna genomfördes efter transkriberingen. Transkriberingen av 
gruppintervjuerna resulterade i 8 sidor text och transkriberingen av fokusgrupperna resulterade 
i 30 sidor text. Texterna lästes igenom flertalet gånger för att med hjälp av innehållsanalys finna 
kategorier som kan klassas inom det sociokulturella perspektivet. Detta för att generera svar på 
den andra frågeställningen, Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal eleverna emellan och 
med stöd av läraren? Även Blooms reviderade taxonomi fanns med i åtanke när texterna lästes 
igenom för att besvara den andra frågeställningen. För att finna svar på den tredje 
frågeställningen, Vilken hjälp kan man som lärare få av concept cartoons i den formativa 
bedömningen? Även för att besvara denna fråga användes innehållsanalys men med den 
formativa bedömningen i åtanke.  
 

5.6 Metodsammanfattning  

För att förtydliga genomförandet av denna studie finns nedan ett flödesschema för de olika 
steg som genomfördes under datainsamlingen se figur 2.   
 

 

Lektion 1: Undersökning av förförståelse.

Lektion 2: Genomförande av concept cartoons.

Gruppintervjuer. 

Transkribering gruppintervjuer, genomläsning concept cartoons, analys av gruppintervjuer 
samt concept cartoons och feedback.

Lektion 3: Meningsstartare, förklara varför och genomförande av concept cartoons.
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Figur 2. Flödesschema över genomförandet av datainsamlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomläsning och analys av concept cartoons. Feedback. Förändring av concept cartoons 
inför lektion 4. 

Lektion 4: Genomförande av concept cartoons.

Genomläsning och analys av concept cartoons. 

Genomförande av fokusgruppintervjuer.

Transkribering och analys av fokusgruppintervjuer.

Innehållsanalys av allt datamaterial och resultat.
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6 Resultat 
 
Studiens resultat kommer att redovisas uppdelat utifrån studiens frågeställningar. Studiens syfte 
var att med ett formativt arbetssätt synliggöra och utveckla elevers kunskaper inom området 
kropp och hälsa. Frågeställningarna som kommer att besvaras är Vilka kunskapskvalitéer visar 
eleverna när de jobbar med concept cartoons? Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal 
eleverna emellan och med stöd av läraren? Vilken hjälp kan man som lärare få av concept 
cartoons i den formativa bedömningen? Dessa frågeställningar kommer besvaras utifrån 
kategorier som skapades vid analysen av datamaterialet.  

6.1 Vilka kunskapskvalitéer visar eleverna när de jobbar med concept cartoons?  

Under denna rubrik kommer resultatet av analysen av concept cartoon att redovisas. Efter varje 
arbetstillfälle samlades elevernas arbete med concept cartoons in för att sedan sammanställas. 
Vid analysen av elevernas svar på concept cartoons återfanns två kvalitativa skilda kategorier 
av kunskapskvalitéer. Dessa två kategorier blev benämna och förstå.   
 
6.1.1 Kunskapskvalitén att kunna benämna 
 
Den mest framträdande kunskapskategorin enligt Blooms reviderade taxonomi var benämna. 
Detta innebär att eleverna kunde känna igen och komma ihåg. Elevsvaren visade att eleverna 
kunde benämna olika begrepp och vad som kan klassas som hälsa, det vill säga vad kroppen 
mår bra av. Eleverna kunde även komma ihåg vad som stämde i de olika färdigskrivna 
påståenden eller komma ihåg något som vi pratat om under inledningen av lektionen för att 
skriva i den tomma pratbubblan.   
 
Några exempel på elevsvar som visar på kunskapskvalitén benämna kunde vara ”Kroppen 
behöver frukt och grönsaker”, ”Fröken har rätt för att barn behöver röra på sig” och ”Kroppen 
behöver mat och vatten för att må bra. För kroppen behöver protein och nyttig mat”. Eleverna 
i dessa exempel visar att de kommer ihåg att kroppen behöver mat, även olika sorters mat och 
vatten för att må bra. En elev benämner även att barn behöver röra på sig. I det sista exemplet 
kan eleven även benämna att kroppen behöver protein men uppger inte varför. Vilket medför 
att även detta svar kategoriseras inom kunskapskvalitén benämna. Ytterligare exempel på 
elevsvar ”Jag tycker att det är bra att ha flera kompisar”, Jag tycker också att man behöver röra 
på sig en timme” och ”Det är viktigt att vara med kompisar för att må bra”. Dessa elevsvar visar 
på kunskapskvalitén benämna då eleverna inte närmare förklarar varför de tycker som de gör. 
 
Det var inte alltid de korta elevsvaren som uppvisade en benämnande kunskapskvalité ”Jag 
håller med fröken och en tjej som har lila hår. Därför att hon har lärt sig. Jag håller inte med en 
kille och en tjej. Därför dom är koko. Jag tycker eleven är klok.” Denna elev har givit ett längre 
svar men håller sig fortfarande på en benämnande kunskapsnivå. Eleven som har ett längre svar 
visar att hen känner igen ett korrekt påstående som finns med på concept cartoons. Dock 
utvecklar hen inte sitt resonemang vidare till att beskriva varför hen håller med eller inte håller 
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med. Ytterligare exempel på ett längre elevsvar ”Jag håller med den med rosa klänning och den 
med grön klänning för att man vill ju ha flera kompisar”. Detta svar ger några fler ståndpunkter 
men kan inte förklara närmare varför hen vill ha flera kompisar. Eleverna uppvisar att de kan 
benämna något och i detta fall att man behöver kompisar för att må bra. Det är något som de 
kommer ihåg att vi har pratat om under lektionerna vilket är varför dessa svar uppvisar 
kunskapskvalitén benämna. 
 
Samtliga av elevernas svar visar att eleven kunde benämna något inom kursplanen för biologi 
och området kropp och hälsa, då de kunde komma ihåg eller känna igen något som kroppen 
behöver för att må bra inom områdena mat, sociala relationer och motion.  
 
6.1.2 Kunskapskvalitén att förstå  
 
Denna kategori skiljer sig från den föregående då denna kunskapskvalité kräver att eleverna 
kan visa att de på olika sätt har förstått. Denna förståelse kan visas genom att eleven kan tolka,  
exemplifiera, sammanfatta, dra slutsatser, jämföra eller förklara. Det som kännetecknar de 
exempel som kommer att beskrivas inom denna kategori kommer att visa på när eleverna har 
uppvisat någon av dessa underkategorier till att visa förståelse.  
 
När elevernas svar analyserades var det mest förkommande att eleverna uppvisade 
kunskapskvalitén förstå, inom området mat. En elev uttryckte sig såhär ”Jag håller med fröken 
och den med grön klänning och man behöver mat, grönsaker och vatten för att få energi. Har 
man ingen energi orkar man inte lektionerna.”. Eleven visar att hen kan ge exempel på varför 
man behöver mat, grönsaker och vatten genom att uppge att om man inte har energi så orkar 
man inte jobba på lektionerna. ”Kroppen behöver även vitaminer för att hålla sig frisk” skriver 
en elev. Eleven uppvisar med sitt svar att hen kan dra en slutsats om varför kroppen behöver 
vitaminer och det är för att hålla sig frisk. Övriga elevsvar som blev kategoriserade inom denna 
kunskapskvalité var snarlika de ovan. Eleven kunde ge korrekta exempel på varför kroppen 
behöver ett näringsämne eller typ av mat eller så kunde eleven dra slutsatser om varför kroppen 
har ett behov av en viss typ av mat eller näringsämne.  
 
Ytterligare två exempel på elevsvar som kategoriserades som förstå. En elev skrev detta i den 
tomma pratbubblan om sociala relationer ”Jag tycker att det känns bra att berätta för någon när 
jag är ledsen för då bryr någon sig om mig”. Eleven kan i detta svar ge ett exempel på varför 
det kan kännas bra att berätta när hen är ledsen. Elevsvaret inom området motion var formulerat 
på detta sätt ”Jag håller inte med han med brunt hår och lockigt hår för att man måste vila för 
att återhämta sig.” Eleven förklarar varför hen inte håller med ett redan färdigskrivet påstående 
”Det är bra att träna så mycket som möjligt.” eleven ger ett exempel på varför det inte är bra att 
träna så mycket som möjligt. På detta sätt kan eleverna visa att de har en förståelse, genom att 
mer ingående beskriva varför de tycker något eller genom att ge exempel.  
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6.2 Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal eleverna emellan och med stöd 
av läraren?  

Nedan kommer resultat från gruppintervjuer och fokusgrupper att presenteras under tre 
kategorier. Svaren kan beskrivas inom tre kategorier blev slutligen att fylla i meningar, att fylla 
i kunskapsluckor och att göra till sitt eget.  
 
6.2.1 Kunskapsutveckling genom att fylla i varandras meningar 
 
Vid analysen av transkriberingarna av intervjuerna, både av gruppintervjuerna och 
fokusgrupperna, var den mest förekommande kunskapsutvecklingen att eleverna fyllde i 
varandras meningar. På detta sätt kom de fram till svar på frågor, utvecklade varandras tankar 
vid diskussion om de färdigskrivna påståendena eller för att fylla i de tomma pratbubblorna. 
När eleverna hjälptes åt i samtalet blev resonemangen mer uttömmande. I nedanstående 
exempel resonerar eleverna sig fram till vilka påstående som stämmer överens med vad vi har 
pratat om under lektionen.  
 

L: Är det något mer som ni tyckte stämde utav vad de här barnen sa? Som ni håller 
med om? 
E1: Att den mörkhåriga tjejen som har lila hår och grön klänning …  
E2: Hon säger rätt 
E1: det är bra att röra sig men man får också vila… ibland 
E2: Alltså man kan ju inte röra på sig hela tiden, baaaa wooohohoho. Det skulle 
vara lite jobbigt när man skulle sitta och jobba.  
(Gruppintervju 1, 20200311) 

 
Eleverna i detta exempel kunde komma fram till att det är bra att röra på sig men att man måste 
få vila ibland. Elev 2 fyllde även i med att det är svårt att sitta och jobba om man rör på sig hela 
tiden och kan därmed förklara varför vila kan vara bra. Denna elev avbröt dock elev 1 som 
därmed inte ges möjlighet att fortsätta sin mening. Om elev 1 hade fått fortsätta sitt resonemang 
utan att ha blivit avbruten kan det vara så att hen hade kommit fram till detta på egen hand.  
Ytterligare ett exempel där eleverna använder varandra som stöd vid diskussion angående 
påståendena som är färdigskrivna. Elev 1 säger tidigt i samtalet att hen inte kommer ihåg vad 
som sagts under lektionerna när vi pratat om motion. Elev 2 och elev 3 hjälps sedan åt för att 
besvara frågan som jag ställer.  
 

E2: Att röra på sig är viktigt för minnet och bra för minnet. 
L: Var det så? Kommer ni ihåg vad vi pratade om när vi pratade om att röra på 
sig eller motion? 
E1: Jag kommer inte ihåg. 
E2: Att man måste röra sig en timme om dagen.  
L: Röra sig en timme om dagen.  
E3: Barn måste röra sig en timme om dagen.  
(Fokusgrupp 1, 20200406) 
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Eleverna i hjälper varandra att fylla i varandras påstående. Elev 2 uppger att man måste röra på 
sig en timme om dagen, vilket vi har tagit upp under en lektion. Elev 3 kan närmare specificera 
att detta gäller barn, vilket också berördes under samma lektion. På detta sätt så använder sig 
eleverna av varandra för att utveckla svaret på frågan. 
 
En av de andra fokusgrupperna använder sig av varandra på detta sätt. Eleverna ska komma 
fram till vad som ska stå i den tomma pratbubblan inom området mat. Två av eleverna deltar i 
diskussionen och gemensamt fyller de i varandras meningar. 
 

L: Men vad skulle vi kunna skriva här i den här då? Har ni nån idé? 
E1: Man ska äta … 
E3: Nyttigt.  
E1: Man ska äta nyttig mat till exempel soppa.  
E3: För att kroppen ska må bra. 
(Fokusgrupp 3, 20200406) 

 
Det var främst under fokusgrupperna som det blev tydligt hur eleverna hjälptes åt för att komma 
fram till vad som skulle skrivas i den tomma pratbubblan och fyllde i varandras kommentarer. 
Eleverna i detta exempel hjälptes åt att fylla på varandras meningar för att komma fram till vad 
som skulle stå i den tomma pratbubblan. De kan diskutera sig fram till vad som är bra för 
kroppen. Detta är även något som går att återfinna i detta exempel:  
 

L: Finns det något vi kan skriva i den tomma då? Det kan antingen vara någonting 
vi pratade här idag eller det vi har pratat om på lektionerna sen innan. 
E1: Att man kan fråga en om den vill vara med om den är ensam.  
E2: Och att det är okej att den säger nej.  
(Fokusgrupp 1, 20200406) 

 
När eleverna i dessa exempel gemensamt kommer fram till vad de vill att det ska stå skrivet 
blir svaret mer uttömmande än vid de tillfällen när eleverna enskilt sagt vad som ska stå i 
pratbubblan.  
 
Nedan följer ett exempel vid samtal om motion och varför vi ska röra på oss. Eleverna hjälper 
varandra genom att utveckla varandras meningar om varför kroppen behöver röra på sig.  
 

E2: Att röra på sig är viktigt för minnet och är bra för minnet.  
L: Stämmer det?  
E1: Ja. 
E3: Jag vet inte.  
E1: Nej, det är väl bra för kroppen och inte för minnet.  
E2: Nej det är inte så bra för minnet, det är mer bra för kroppen.  
E1: Exakt. 
L: Okej, och varför är det bra för kroppen då att röra på sig? 
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E3: För att då blir den starkare och då kan man kanske … 
E1: Ja man får bättre kondition.  
(Fokusgrupp 3, 20200406) 

 
 
Eleverna fyller på varandras meningar och på detta sätt blir svaret mer uttömmande. Till en 
början i detta samtal uppgav elev 3 att hen inte vet varför man ska röra på sig men när de andra 
eleverna kommer med förslag deltar även elev 3.  
 
6.2.2 Kunskapsutveckling genom att fylla i elevernas kunskapsluckor 
 
Den andra kategorin att fylla i kunskapsluckor innebär att det i samtalen uppstår kunskapsluckor 
inom området kropp och hälsa för eleverna. Dessa kunskapsluckor fylls på antingen med hjälp 
av mig som lärare eller med hjälp av eleverna emellan. Det som skiljer denna kategori från 
ovanstående att fylla i meningar är att vid dessa tillfällen kan en eller flera av eleverna benämna 
något vi har pratat om men kan inte förklara vad detta innebär. Det var vanligt förkommande 
att eleverna benämner ett begrepp eller en uppfattning som vi samtalat om under lektionerna. 
Då de får en följdfråga att förklara begreppet eller vidareutveckla sina tankar uppstår det en 
kunskapslucka när eleverna inte kan svara.   
 
I följande exempel diskuteras vitaminer. Det som har föranlett denna diskussion är att 
påståendet ”I frukt finns det vitaminer som hjälper till att hålla mig frisk”. En elev vet att vi får 
C-vitamin från citrusfrukter men vid följdfrågan om eleverna vet vad citrusfrukter är blir svaret 
nej. Med hjälp av läraren kan eleverna sedan komma fram till vad citrusfrukter är. 
 

L: Men C-vitaminer då, vart kan jag få C-vitaminer ifrån? Kommer nån av er ihåg 
vart jag kunde få C-vitamin ifrån? 
E1: Jag vet … 
E2: Citrusfrukter.  
L: Citrusfrukter. Vet ni vad citrusfrukter är för nånting? 
E3: Nej. 
E1: Frukter som börjar på c.  
L: Njaa. 
E1: De brukar … 
E2: Citron.  
L: Citron. Nån mer frukt?  
Tystnad. 
L: Ni brukar ofta ha med den till skolan. 
E1: Mandarin. 
E2: Apelsin.  
(Fokusgrupp 2, 20200406) 

 
Den kunskapslucka som återfinns i detta exempel är att en elev uppger att C-vitamin finns i 
citrusfrukter men eleverna vet inte vad citrusfrukter är. Eleverna är medvetna om varför 
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vitaminer behövs men kan inte tydligt specificera var dessa kan finnas. I slutet av samtalet kan 
eleverna uppge några citrusfrukter när de får stöd och följdfrågor. 
 
Vid ett annat tillfälle med fokusgrupp 1 har eleverna precis innan konstaterat att kroppen 
behöver olika näringsämnen för att må bra. Elev 1 och 3 diskuterar att om man bara äter samma 
sak så kan man tröttna på det man äter, vilket i och för sig stämmer. Elev 1 kan även konstatera 
att man inte blir stark om man endast äter pasta. Detta är eventuellt en fortsatt tanke från det att 
vi precis innan samtalat om att kroppen behöver protein som hjälper till att bygga upp muskler. 
Att tröttna på det man äter eller att man inte blir stark av pasta är däremot inte de enda 
förklaringarna till varför kroppen behöver annan mat än pasta.  
 

E2: Jag behöver bara äta pasta. Inget annat.  
L: Är det så? Skulle man bara kunna äta pasta? 
Alla elever: Nej. 
E3: För tillslut om man äter en grej för mycket så börjar man tillslut inte tycka 
om det längre.  
L: Okej, men finns det någon annan anledning varför man inte bara kan äta pasta?  
E3: För att man behöver vatten.  
E2: Man behöver också vatten. 
L: Ja, man behöver vatten.  
E1: Man behöver annan mat för att överleva.  
L: Hur tänker du då? Kan du förklara? 
E1: För att man kan inte äta samma mat varje gång för då kan man tröttna så blir 
det som att man inte blir så stark eller så.  
E3: Min pappa äter alltid gröt på morgonen och han gillar inte gröt längre fast han 
äter det ändå.  
L: Men jag tänker så här, ni sa ju här uppe att fröken hade rätt för att må bra så 
behöver kroppen olika näringsämnen. 
E3: Mmm. 
L: Och om jag bara äter pasta, vad fick jag nästan bara i mig då? Kol … 
Alla elever: Kolhydrater.  
L: Och får jag i mig flera olika näringsämnen då?  
Alla elever: Nej.  
(Fokusgrupp 1, 20200406) 

 
När eleverna påminns om påståendet som vi diskuterat innan och även om vad näringsämnet i 
pasta heter kan de med fortsatt stöd komma fram till att om jag bara äter pasta får jag inte i mig 
alla näringsämnen. Eleverna kan nu ta steget mot att tillämpa sin kunskap och förklara varför 
man inte bara kan äta pasta. Med stöd av läraren befinner sig eleverna i sin proximala 
utvecklingszon där de kan utvecklas vidare. Nedan visas ytterligare ett tillfälle där detta kan 
ske, men i en av de andra fokusgrupperna. 
 

L: Det var bilder på mat. Kommer ni ihåg nån typ av mat som det var bild på? 
E3: Pasta. 
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L: Pasta.  
E2: Var det potatis? 
L: Jo, potatis.  
E1: Ris.  
L: Ris. Nånting mer?  
L: Det var en typ av näringsämne, kommer någon ihåg vad det näringsämnet 
hette?  
E1: Eeeh. 
L: Det börjar på K. Ko … 
E1: Kolhydrater.  
L: Ja, kolhydrater det är en typ av näringsämne. Kommer ni ihåg vad det gav oss? 
Varför behöver vi äta det? 
E1: Energi. 
L: Ja, man får energi av det och det finns i nästan all mat vi äter men just den här 
maten vi äter finns det …   
(Fokusgrupp 2, 20200406) 

 
Eleverna får i detta exempel hjälp av frågor och påminnelser för att ta sig vidare när de har 
fastnat i sitt tankesätt. Förutom att läraren ställer frågor hjälper eleverna varandra att benämna 
olika typer av mat inom samma grupp av näringsämne. Med stöd kommer elev 1 sedan fram 
till vad detta näringsämne heter och kan ange varför kroppen behöver just detta.  
 
6.2.3 Kunskapsutveckling genom att göra till sitt eget 
 
I den tredje kategorin att göra till sitt eget visar eleverna hur de har tagit till sig information och 
ny kunskap och kan använda det i samtalen som följer. Det som skiljer denna kategori från de 
tidigare två kategorierna är att eleverna inte bara upprepar det som de har lärt sig utan kan sätta 
egna ord på förklaringarna. Eleverna kan tillämpa kunskap vid nya situationer och påståenden. 
Exemplet nedan visar att en av eleverna har tagit med sig det som diskuterats vid ett tidigare 
påstående om att kroppen behöver olika näringsämnen för att må bra. Vid detta tillfälle 
diskuteras det om huruvida pasta är det enda som man behöver äta. Alla elever är överens om 
att det inte går att endast äta pasta, elev 2 kan även förklara varför. 
 

E2: Jag behöver bara äta pasta, inget annat. 
L: Skulle det funka? 
Alla elever: Nej. 
L: Varför inte då? 
Tystnad. 
L: Varför kan jag inte bara äta pasta?  
E2: Jo för att man behöver såhär frukt och andra saker och fisk å kött och det. För 
att om man bara äter pasta då får man bara en sorts sån här vitamin eller näring. 
L: Ja då får man bara en sorts näring. Håller ni andra med vad hen säger? 
(Fokusgrupp 3, 20200406) 
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Elev 2 visar att hen kan ta med sig det som tidigare diskuterats och kan applicera det i detta 
samtal. I samtalet som föranledde detta talade eleverna om diverse olika näringsämnen och 
olika typer av mat. Ett exempel på detta var att elev 1 berättade att kalcium kommer från ost 
och mjölk och att detta hjälper till att stärka skelettet. Ytterligare ett exempel var att elev 2 
uppgav att frukter, bär och grönsaker innehåller vitaminer och att dessa hjälper till att hålla oss 
friska. Dessa exempel kan elev 2 ta med sig till nästa diskussion genom att nämna olika sorters 
mat som vi pratat och att ange genom att bara äta pasta får vi bara i oss en vitamin eller näring.  
 
Även detta exempel är från fokusgrupp 3. Vid detta tillfälle har vi innan diskuterat att det finns 
långsamma och snabba kolhydrater. Dessa kolhydrater påverkar energin i kroppen eller som 
benämndes energimätaren i samtalet. I samtalet innan berättar jag att de snabba kolhydraterna 
gör att energin i kroppen snabbt går upp för att sedan snabbt gå ner igen. De långsamma 
kolhydraterna har beskrivits att de får energin att gå upp men istället för att sjunka snabbt 
stannar den uppe.  

 
E3: Godis är gott men det behöver jag inte för att överleva.  
L: Är det så? 
E1: Ja.  
[…] 
L: Mmm, men kan det vara så att jag ändå behöver godis för att må bra ibland? 
E2: Ja, om man vill ha energi.  
L: Ja. 
E3: För att om man äter för mycket godis då didödidö (visar med handen hur det 
går upp och ner) då blir det som. Då börjar man skaka för att det gick upp och ner. 
Upp ner.   
(Fokusgrupp 3, 20200406) 

 
Elev 3 visar här att hen har tagit till sig informationen om att snabba kolhydrater får vår energi 
att snabbt gå upp för att sedan gå ner snabbt igen. Eleven kan tillämpa detta på vad som händer 
när vi äter godis, eleven visar med handen hur mätaren går upp och ner. Elev 2 kommer ihåg 
att i godis finns det socker som är en variant av kolhydrater och att detta ger oss energi. Vi har 
tidigare i samtalat om att socker är en typ av kolhydrater och detta gör att energin i kroppen går 
upp snabbt. På detta sätt visar eleverna att de har tagit till sig kunskap och gjort den till sin egen. 
Detta genom att vid nya situationer förklara varför något är på ett visst sätt.  

6.3 Vilken hjälp kan man som lärare få av concept cartoons i den formativa 
bedömningen?  

När analysen hade genomförts av concept cartoons och fokusgruppernas transkriberade 
material blev resultatet två kategorier för att besvara den tredje och sista frågeställningen. Dessa 
två kategorier blev behov av meningsstartare och stöttning att utveckla sina tankar vidare och 
behov av mer kunskap. 
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6.3.1 Meningsstartare och stöttning att utveckla elevernas tankar och formuleringar 
 
Vid analysen av elevernas svar vid första tillfället med arbetet av concept cartoons fanns det 
elever som inte hann skriva klart. Det ställdes även en del frågor från eleverna om hur de skulle 
skriva och hur de skulle uttrycka sig. Detta gav en indikation till mig som lärare att eleverna 
behövde hjälp med meningsstartare. Dessa meningsstartare blev därmed Jag håller med … Jag 
håller inte med … Jag tycker … De flesta elever stannad även första gången vid att benämna 
något som vi hade pratat om. En elev uttryckte sig såhär vid det första tillfället, ”Kroppen 
behöver frukt och grönsaker.” ”Jag tycker att man ska ha flera kompisar” samt ”Det är bra att 
röra på sig”. Ytterligare ett exempel är ”Jag håller med fröken kroppen behöver frukt och 
dryck.”, ”Jag håller med fröken.” och ”Jag tycker också att man behöver röra sig en timme.”. 
Dessa svar är från en annan elev vid samma lektionstillfälle. Svaren på concept cartoons gav 
därmed en indikation på att eleverna behövde hjälp att uttrycka varför de skriver ett påstående. 
Meningsstartarna byggdes därmed på med därför att …. Den formativa bedömningen gav mig 
som lärare en möjlighet att se att eleverna behövde hjälp att uttrycka sig. 
 
Även i samtalen i fokusgrupperna framkom det att eleverna behövde stöd att uttrycka varför de 
ansåg något. Eleverna kunde ofta komma ihåg vad vi hade pratat om på lektionerna, att något 
av påståendena stämde eller inte stämde. Däremot hade de svårigheter att förklara varför men 
med hjälp av följdfrågor kunde eleverna ibland förklara varför eller utveckla sina tankar. 
Eleverna i nedanstående exempel har nämnt olika typer av mat som innehåller proteiner. De 
kommer dock inte på vad det näringsämnet heter men vid följdfrågor kan elev 1 komma fram 
till att protein bygger upp musklerna.  
 

L: Men där var det protein. Och det bygger upp vaddå?  
E1: Kroppen. 
L: Aaa, men speciellt, nånting speciellt. 
E1: Musklerna.  
(Fokusgrupp 2, 20200406) 

 
Elev 1 kan uppge att kroppen byggs upp av proteiner, vilket stämmer. När hen ombeds att vara 
mer specifik kan eleven uppge att det är musklerna som byggs upp. Ytterligare ett exempel är 
från fokusgrupp 2 där ett påstående precis har lästs upp. Eleverna håller med om att godis är 
gott men att det inte behövs för att överleva. Däremot utvecklar de inte självmant sitt 
resonemang utan gör det först när följdfrågor ställs. 
 

E2: Godis är gott men det behöver jag inte för att överleva.  
E1 och E2: Ja det är rätt. 
L: Är det rätt? 
Alla elever: Mmm.  
L: Hur tänkte ni då? 
E1: För godis är ju gott, fast å sen … 
E2: Det är ju inget som man riktigt växer av.  
(Fokusgrupp 2, 20200406)  
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Eleverna utvecklar och kan förklara varför kroppen inte behöver godis, vilket de inte gör först. 
Utifrån detta exempel och övriga kan den formativa bedömningen hjälpa eleverna att utveckla 
sitt resonemang vid frågor om kropp och hälsa. För mig som lärare ger den formativa 
bedömningen ett stöd i att förstå att eleverna behöver stöttning att utveckla sina tankar och 
resonemang. 
 
6.3.2 Stöd att fylla i elevernas kunskapsluckor 
  
Vid analysen av materialet framkom det att eleverna till viss del hade kunskapsluckor inom 
området kropp och hälsa. I jämförelse med ovanstående kategori kunde eleverna här inte 
utveckla sitt resonemang när de får följdfrågor. När frågan hur de tänker ställs eller om de kan 
förklara ett begrepp som de anger kan eleverna ibland inte svara på dessa. Nedan följer ett 
exempel där eleverna har nämnt pasta, potatis, ris och bröd vid samtal om vad de kommer ihåg 
för typer av mat. Under lektionerna som föranlett detta tillfälle har vi pratat om att denna grupp 
med mat och att de innehåller kolhydrater. Detta är något som eleverna inte kommer ihåg under 
samtalet.  
 

L: Mmm, och pasta, potatis, ris och bröd tillhör ju en grupp av näringsämnen. 
Kommer någon ihåg vad vi fick mycket utav i potatis, pasta, ris och bröd? Vad 
fick vi då?  
Eleverna funderar. 
L: Det hette kolhydrater. 
E3: Jajust det.  
L: Men vad gav det oss?  
E3: Energi.  
(Fokusgrupp 1, 20200406) 

 
När eleverna fick stöd i att komma fram till vilket näringsämne som finns i potatis, pasta, ris 
och bröd kan elev 3 uppge vad kroppen får av detta näringsämne. För läraren ger detta en 
indikation på att eleverna har kunskapsluckor när det kommer till de olika näringsämnena och 
från vilken mat man får dessa från. I kommande exempel från fokusgrupp 2 har elev 2 uppgivit 
att man ska äta olika saker av mat men vid frågan om eleven vet varför jag behöver äta olika 
sorters mat blir eleven tveksam. 
 

L: Men jag tänker det här som du sa, olika saker av mat. Varför behöver jag äta 
olika saker av mat om vi tänker på vad vi pratade här innan? 
E2: Eeee. 
L: För i pasta fanns det ju bara ett näringsämne, eller ett stort näringsämne eller 
ett näringsämne som det finns väldigt mycket utav. Och det var ju kolhydrater 
och det får vi energi utav av. Men vad pratade vi om mer, att man behöver äta ägg 
å kött å kyckling.  
(Fokusgrupp 2, 20200406) 
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Eleverna i denna grupp har sedan tidigare uppgivit att man inte endast kan äta pasta, elev 2 
uppger att man ska äta olika saker av mat. I den formativa bedömningen får jag som lärare 
därmed ytterligare indikationer om att eleverna behöver utveckla sina kunskaper inom just detta 
område.  
 
I nedanstående exempel från fokusgrupp 3 menar elev 3 att det finns något som inte är nyttigt 
i bröd men kan inte benämna vad. För mig som lärare blir detta ett tecken på att eleven har hört 
talas om att kolhydrater och mest troligt att snabba kolhydrater inte är nyttigt. Det finns även 
en kunskapslucka då kroppen behöver kolhydrater för att få energi, det blir inte korrekt att säga 
att alla kolhydrater är onyttigt. Eller som i detta fall att säga att allt bröd är onyttigt.   
 

E3: För att bröd innehåller nånting som inte är så himla nyttigt där i.  
L: Mmm, alltså de här kolhydraterna som vi pratade om, man kan säga att det 
finns olika sorters kolhydrater. Det finns snabba kolhydrater och så finns det 
långsamma kolhydrater. Till exempel socker ni vet så här vitt socker som man 
bakar med eller som det finns mycket i godis. Det gör såhär att energimätaren i 
våran kropp går upp såhär woop jättefort (visar med handen hur det går upp) och 
då går den ner lika fort igen. Så man blir jättepigg och så blir man jättetrött.  
E3: Såhär, visar med handen hur det går fort upp och ner. 
L: Precis men om man äter långsamma kolhydraterna som kanske ni vet 
fullkornspasta, har ni hört talas om det? Eller inte vitt bröd utan sånt här lite 
mörkare bröd. 
E3: Aaa.     
L: Då gör det så att energimätaren går upp och så orkar den hålla sig på en liksom 
sån här nivå (visar med handen hur det går upp och sen håller sig på en nivå). Så 
den inte går upp snabbt och ner snabbt så då orkar den hålla sig. Så det brukar 
man prata om. 
E1: Upp (visar med handen hur det går upp men sen håller sig på en jämnnivå). 
L: Precis.  
(Fokusgrupp 3, 20200406) 

 
Samtalet som följer innebär att eleverna får veta att det finns snabba och långsamma kolhydrater 
och dess påverkan på vår energi. Även i fokusgrupp 4 är det en elev som uppger att bröd kan 
vara onyttigt ibland, men även nyttigt. Eleven kan dock inte ange varför bröd kan vara onyttigt 
men är medveten om att rostmackor inte klassificeras som nyttigt. Det blir därmed en 
kunskapslucka för eleverna när de inte kan förklara varför något anses vara onyttigt.  

 
E2: Att bröd det kan vara nyttigt ibland. Och onyttigt ibland.  
L: Okej… 
E2: Ifall man äter rostmackor det är onyttigt. 
L: Vet du varför det är onyttigt?  
E2: Därför att … jag vet inte. 
L: Är det någon annan som … 
E3: Jag vet. Det är nästan inget salt.  



 40 

L: Nja … 
E2: Det är inga vitaminer och sånt.  
L: Nje … 
E3: Eller … det är bara bröd.  
L: I pasta, ris, potatis och bröd då kallar man det, det finns ett ämne som heter 
kolhydrater. Å av kolhydrater då får man energi. Kommer ni ihåg att vi pratade 
om energi?  
E2: Men av bröd får man, av rostbröd får man inte energi. 
L: Jo man får energi men man får sånhär snabbenergi. Ni vet så att energimätaren 
vi har i kroppen går upp jättefort och sen går den ner jättefort (visar med handen). 
Tror ni man vill ha en energimätare som går upp och ner jättefort? 
(Fokusgrupp 4, 20200406) 

 
I samtalet som uppstår kan elevernas kunskapsluckor fyllas på och skapa en förståelse varför 
visst bröd inte är nyttigt som elev 3 uppger. Den formativa bedömningen blir i dessa fall att se 
var eleverna saknar kunskap och hur dessa kunskapsluckor kan fyllas i.  

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med detta examensarbete var att med ett formativt arbetssätt synliggöra och utveckla 
elevers kunskaper inom området kropp och hälsa. För att besvara detta syfte finns tre 
frågeställningar. Den första frågeställningen Vilka kunskapskvalitéer visar eleverna när de 
jobbar med concept cartoons? Det var två kategorier av kunskapskvalitéer som synliggjordes 
under arbetets gång, dessa var benämna och förstå. Dessa två kunskapskvalitéer ger svar på 
vilka kunskaper som synliggörs i studiens syfte. De två kunskapskvalitéer som eleverna visade 
är de två första i Blooms reviderade taxonomi och med tanke på att eleverna går i årskurs 1 är 
det mest troligt naturligt för eleverna att stanna vid att förstå. Det är främst när eleverna skriver 
om området mat som de visar kunskapskvalitén förstå, om än det förkommer några exempel 
inom de andra två områdena motion och sociala relationer.  
 
Den andra frågeställning Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal eleverna emellan och med 
stöd av läraren? Besvarades med hjälp av tre kategorier att fylla i meningar, att fylla i 
kunskapsluckor och att göra till sitt eget. De tre kategorierna svarar på studiens syfte att 
utveckla elevers kunskaper. Vad som menas med att fylla i meningar är att en elev påbörjar ett 
påstående för att sedan en annan elev hjälper till att utveckla detta påstående. Att fylla i 
kunskapsluckor innebär att eleverna får stöttning av läraren för att utveckla sina kunskaper 
vidare. Den sista kategorin att göra till sitt eget innebär att eleven kan tillämpa tidigare kunskap 
i nya situationer. Att tillämpa är den tredje kunskapskvalitén i Blooms reviderade taxonomi och 
i samtal kan denna kunskapskvalité uppvisas.  
 
Den tredje och sista frågeställningen Vilken hjälp kan man som lärare få av concept cartoons i 
den formativa bedömningen? Besvarades med två kategorier behov av meningsstartare och 
stöttning att utveckla sina tankar vidare och behov av mer kunskap. Svaren i de två kategorierna 
kan kopplas samman med hur det formativa arbetssättet synliggör elevernas kunskaper och 
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stödjer utvecklingen. Den först nämnda kategorin synliggjordes under arbetet med concept 
cartoons när eleverna arbetade tillsammans i grupp. Eleverna hade svårigheter att uttrycka sig 
skriftligt och därmed fick eleverna hjälp med meningsstartare inför nästa lektion när arbetet 
med concept cartoons skulle genomföras. Förutom meningsstartare fick eleverna även stöttning 
i hur de kan förklara varför de anser något eller varför de inte anser något. Den andra kategorin 
behov av mer kunskap framkom vid fokusgruppintervjuerna där det synliggjordes att eleverna 
behövde mer kunskap inom områdena som avhandlades för att kunna utvecklas vidare. 
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7 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer studiens metod och resultat att diskuteras gentemot tidigare forskning. 
Först kommer metodvalen att diskuteras för att sedan efterföljas av resultatdiskussion. 
Resultatdiskussionen kommer att diskuteras gentemot tidigare forskning.  Under rubriken 
resultatdiskussion kommer även förslag på fortsatt forskning att anges samt implikationer för 
min framtida yrkesutövning.  

7.1 Metoddiskussion 

För att forskningen som genomförts ska ha ett resultat som andra kan ha tilltro till krävs det att 
genomförandet har hög reliabilitet och hög validitet. Med hög reliabilitet menas att metoden är 
så pass väl beskriven att någon annan skulle kunna genomföra datainsamlingen och få samma 
resultat. Med hög validitet menas att forskaren har mätt det denne avser att mäta (Backman et 
al., 2012; Christoffersen & Johannessen, 2015). Den datainsamling som genomförts för denna 
studie har ingående beskrivits och skulle vara möjlig för någon annan att genomföra. Det som 
dock måste tas i beaktande är att resultatet mest troligt inte skulle bli detsamma. Att exakt 
replikera lektionsserien och svaren på concept cartoons är inte möjligt. Däremot är det möjligt 
för en annan forskare att genomföra lektionerna och att arbeta med concept cartoons och på 
detta sätt få liknande svar. Det är inte heller möjligt att genomföra gruppintervjuerna och 
fokusgruppintervjuerna och få samma resultat. Däremot är det möjligt att genomföra dessa och 
på detta sätt mest troligt få ett liknande resultat.  
 
Urvalet av eleverna skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, som tidigare nämnt anses 
detta att vara minst lämpliga tillvägagångssättet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag 
anser dock att bekvämlighetsurvalet fungerade bra vid genomförandet av denna studie. En av 
anledningar till detta var att arbetet med concept cartoons skedde i samband med ordinarie 
undervisning. Eleverna känner mig väl och vi behövde därmed inte lägga tid på att lära känna 
varandra. Ytterligare en fördel med att jag kände eleverna väl var vid grupparbetet med concept 
cartoons. Kriterierna vid gruppsammansättningarna var att en eller flera elever skulle ha en 
välutvecklad läs- och skrivförmåga samt verbalförmåga. Om elevernas kunskaper inte hade 
varit kända för mig hade detta försvårats vid gruppsammansättningarna. Målet var även att 
arbetet skulle flyta på bra och därmed tog elevernas samarbetsförmåga i beaktande. Att 
forskaren inte känner deltagarna är kanske inget ovanligt. Det skulle vara möjligt att genomföra 
denna studie även om eleverna inte vore kända för mig, en konsekvens av detta skulle kunna 
vara att eleverna inte hade vågat be om hjälp eller känt sig blyga när vi samtalade gemensamt i 
klassen.   
 
Sammanlagt var det 28 elevers svar på concept cartoons som sammanfattades efter varje 
lektion. Dessa svar analyserades sedan för att besvara forskningsfrågorna ett och tre. Urvalet 
var tillräckligt stort då det tydligt framkom vilka kunskapskvalitéer eleverna visade i enlighet 
med Blooms reviderade taxonomi och till vilket stöd concept cartoons hade för den formativa 
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bedömningen. Därmed anser jag att det fanns en teoretisk mättnad, det vill säga att även om 
urvalet hade varit större hade inte resultatet blivit annorlunda.  
 
Concept cartoons ses i denna studie som en variant av en enkät. Backman et al. (2012) skriver 
att en av fördelarna med att använda sig av enkät är att på detta sätt är det möjligt att samla in 
fler svar än vid till exempel intervjuer. Att använda sig av öppna frågor ger informanterna 
möjlighet att lämna mer individuella svar. Genom att låta eleverna tillsammans i grupp komma 
fram till ett svar gav mig möjligheten att skapa en förståelse för elevernas kunskaper. Ett 
problem som uppstod var att en del av elever hade olika svårigheter. En av dessa svårigheter 
var att vissa inte hann skriva klart. För en del elever kunde det vara svårt att komma på vad som 
skulle skrivas och för andra uppstod det problem i samarbetet med gruppen. För att lösa dessa 
problem fick de elever som behövde hjälp att skriva hjälp på olika sätt. Det kunde vara att de 
fick hjälp med att skriva ner sitt svar på tavlan eller blädderblock för att sedan kunna skriva av. 
Ett fåtal elever fick hjälp med att skriva i själva pratbubblan. De elever som fick hjälp att skriva 
ner sitt påstående fick själva säga vad som skulle stå. Detta för att det var av vikt för studien att 
det var elevernas kunskaper som visades. För de elever som hade svårt att samarbeta med 
gruppen fick stöttning med att en vuxen ofta närvarade. Vid de tillfällen eleverna hade svårt att 
komma på vad som skulle stå i pratbubblan stöttades de med följdfrågor och hjälp att formulera 
sig när de hade uttryckt vad de ville att det skulle stå. Backman et al. (2012) påpekar att om 
forskaren är på plats vid genomförandet av enkäten så kan detta påverka resultatet negativt. 
Detta då denne kan lägga sig i informanternas sätt att svara på frågorna men även att forskaren 
svarar olika på de frågor som informanterna kan ställa och därmed påverka resultatet. I denna 
studie anser jag att det inte påverkat resultatet negativt att jag närvarade vid elevernas arbete 
med concept cartoons. Att jag inte skulle delta vid genomförandet av concept cartoons var inte 
en möjlighet då dessa ingick i ordinarie lektionsundervisning. Syftet med studien var att 
synliggöra och utveckla elevers kunskaper inom området kropp och hälsa. Därmed ser jag inte 
det som något negativt att eleverna fått stöd i att fylla i pratbubblorna. Målet med studien har 
inte heller varit att eleverna på egen hand skulle besvara frågorna utan arbetet har genomförts 
med det sociokulturella perspektivet i åtanke. Där en del av lärandet är att ta stöd av andra som 
är mer sakkunniga, oavsett om det är en lärare eller annan elev.  
 
När gruppintervjuerna genomfördes hade eleverna valts ut i förhand utav de elever för vilka 
vårdnadshavare hade godkänt deltagande. Alla elever som tillfrågades ville delta i 
gruppintervjuerna. Sex elever valdes ut för att delta i gruppintervjuerna, dessa elever valdes ut 
slumpmässigt. Detta slumpmässiga urval skedde innan arbetet med concept cartoons startade. 
Backman et al (2012) skriver att vid intervjuer finns möjligheten att gå djupare in på 
respondenternas svar än vid enkäter. Då forskaren kan ställa följdfrågor och för att det är lättare 
för respondenterna att ge mer uttömmande svar än vid enkäter. Eftersom att många tröttnar på 
att ge långa och uttömmande svar när de skriver. Målet med gruppintervjuerna var att ge svar 
på den andra frågeställningen och även den tredje. Dock fann jag efter att transkribering hade 
genomförts av gruppintervjuerna och analys av dessa transkriberingar att resultatet inte fullt ut 
kunde besvara frågeställningarna. Detta berodde till viss del på att elevernas behövde mer stöd 
för att utveckla sina tankar än vad en gruppintervju kunde ge dem. Vid gruppintervjuerna tog 
jag rollen som den som intervjuar, det vill säg jag ställde frågor och följdfrågor. Detta 
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förhållningssätt gav inte eleverna det stöd som de behövde och detta gav till resultat att det mest 
blev upprepningar av vad de redan hade skrivit på sina concept cartoons. Därmed föll valet på 
att genomföra fokusgrupper detta för att på ett bättre sätt kunna beskriva den del av verkligheten 
som jag hade valt att undersöka. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att 
datainsamling kan ske på olika sätt och har till syfte att tolka verkligheten. Denna datainsamling 
kan inte ge en fullständig bild av verkligheten utan har som mål att beskriva delar av 
verkligheten. Utifrån denna beskrivning kändes valet att gå tillbaka till elevgruppen för att 
arbeta med fokusgrupper självklart. Detta för att kunna ge en sådan tydlig bild som möjligt av 
den del av verkligheten som jag har valt att undersöka.  
  
Inför genomförandet av fokusgrupperna skedde ett nytt urval av elever. Denscombe (2018) 
skriver att när fokusgrupper sätts samman läggs en särskild vikt vid gruppdynamiken och hur 
deltagarna interagerar med varandra för att få fram information. Vilket också gjordes vid 
sammansättningen av fokusgrupperna. Svaren på concept cartoons lästes igenom och utifrån 
dessa skapades grupperna. Även elevernas verbala utveckling och samarbetsförmåga togs i 
beaktande vid gruppsammansättningen. I tre av de fyra grupperna fungerade sammansättningen 
bra, eleverna lämnade utrymme för varandra och orkade hålla koncentrationen. Eleverna i dessa 
tre fokusgrupper kunde även ta hjälp av varandra och en kunskapsutväxling mellan eleverna 
kunde skönjas när datamaterialet analyserades. I en av de fyra grupperna var det en elev som 
ofta avbröt de andra eleverna, upprepade, tappade koncentrationen och tog större plats än de 
andra. Detta är något som även Keogh och Naylor (1999) fanns i sin studie, att det var 
förkommande att elever tog över diskussionerna angående dilemmat som avhandlades i concept 
cartoons. Att detta skedde i en av grupperna bidrog till att resultatet vid analysen inte gav 
upphov till att besvara frågeställningarna i samma utsträckning som övriga fokusgrupper. 
Däremot fann jag att en teoretisk mättnad fanns då alla grupper oavsett störande moment eller 
elever som tog över ändå hade liknande innehåll. 
 
Tidsanpassningen för fokusgrupperna var cirka 20 minuter. Denscombe (2018) skriver att en 
fokusgrupp brukar ta mellan en och en halv timme till två timmar. Denna tidsuppskattning är 
något som jag antog var när fokusgrupperna är med vuxna deltagare. Eleverna som deltog i 
fokusgrupperna var 7 eller 8 år så uppskattade jag att ca 20 minuter skulle vara tillräckligt och 
att vi arbetade på med concept cartoons så långt vi hann. Denna uppskattning stämde väl för tre 
av fyra grupper. För en av de fyra grupperna blev det svårt att hålla koncentrationen efter 
ungefär 12 minuter in i samtalet. I efterhand när inspelningen transkriberades insåg jag att jag 
borde ha avbrutit denna fokusgrupp. Materialet i början av denna fokusgrupp gav dock svar på 
frågeställningarna. Då dessa svar även hade ett liknande innehåll som för de övriga grupperna 
ansåg jag inte att ytterligare en fokusgrupp hade behövt genomföras. Detta därför att resultatet 
från denna fokusgrupp hade mest troligt inte hade påverkat resultatet för hela studien.  
 
Under genomförandet av fokusgrupperna antog jag en annan roll än vid gruppintervjuerna. 
Denscombe (2018) skriver att vid genomförande av fokusgrupper är rollen för ledaren av 
gruppen är att underlätta interaktioner mellan deltagarna. Min roll blev att vara lärare och den 
sakkunniga vid genomförandet av fokusgrupperna. Istället för att endast vara den som ställer 
frågorna som vid genomförandet av gruppintervjuerna. Detta gav som resultat att elevernas 
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kunskaper och kunskapsutveckling tydligare synliggjordes och kunde därmed ge svar på syfte 
och frågeställningar. 
 
Vid genomförandet av gruppintervjuerna och fokusgrupperna spelades intervjuerna in. Detta 
var till hjälp när jag sedan skulle analysera datamaterialet. Då det deltog tre elever vid varje 
tillfälle hade det varit omöjligt för mig att samtidigt som de pratade skriva ner exakt vad som 
sades. På detta sätt blev det möjligt att analysera det som sades när datamaterialet sedan 
bearbetades. Det är ett vanligt förfarande att spela in deltagarna när intervjuer genomförs enligt 
Backman et al (2012). Under gruppintervjuerna uppfattades inte inspelningsutrustningen som 
ett störande föremål för eleverna. Däremot för två av fokusgrupperna var det stundtals ett 
störande moment att denna låg på bordet mellan eleverna. Detta bidrog till att dessa 
fokusgrupper inte hann diskutera alla områden lika ingående. Jag anser dock inte att detta är 
något som påverkat resultatet negativt då jag inte har till syfte att undersöka elevernas 
kunskaper inom varje enskilt område.  
 
Vid innehållsanalysen av datamaterialet användes tre olika tillvägagångssätt. Med hjälp av 
innehållsanalysen bröts texterna ner till mindre delar och därefter kategoriserades dessa för att 
svara på frågeställningarna (för vidare läsning se Denscombe, 2018). Vid innehållsanalysen 
användes Blooms reviderade taxonomi, formativ bedömning och det sociokulturella 
perspektivet. Med hjälp av Blooms reviderade taxonomi och tabell 2 som beskrivs i metoden 
analyserades innehållet i elevernas svar på concept cartoons. Detta hjälpte till att på ett 
översiktligt sätt kategorisera elevernas svar. Det sociokulturella perspektivet användes som 
utgångspunkt vid innehållsanalysen av transkriberingen av gruppintervjuerna och 
fokusgrupperna och för att svara på andra frågeställningen. Med hjälp av de sociokulturella 
begreppen togs kategorierna fram och beskrivs i resultatet. För att besvara den sista 
frågeställningen användes den formativa bedömningen för att genomföra innehållsanalysen. På 
detta sätt skapades kategorier där den formativa bedömningen användes för att utveckla 
elevernas kunskaper. Ifall en annan forskare hade genomfört samma analys hade det kunnat 
vara så att hen hade funnit andra kategorier än vad jag har funnit. Detta då vissa av kategorierna 
är snarlika varandra och till viss del även går in i varandra. Det är dock sannolikt att denne 
forskare hade funnit liknande kategorier då de kategorier som ingick i resultatet i denna studie 
var tydligt framträdande.  
 
Validitet är något som eftersträvas när en studie genomförs, Backman et al (2012) skriver att 
med hög validitet menas att forskaren har undersökt det hen hade för avsikt att undersöka. Då 
syftet och frågeställningarna för denna studie har kunnat besvaras med resultatet som framkom 
efter analysen av datamaterialet anser jag att denna studie har en hög validitet. Det man måste 
ta i beaktande är att valet föll på att gå tillbaka till elevgruppen och genomföra 
fokusgruppintervjuer för att ha tillräckligt med material för att besvara syftet. Utan detta hade 
studiens validitet inte varit tillräckligt bra. Då urvalet för denna studie var litet kan inga 
generella slutsatser dras av resultatet. Resultatet är därmed endast giltigt för den elevgrupp som 
deltog i studien. Det finns givetvis en möjlighet att om studien genomförts på en annan 
elevgrupp att resultatet blivit snarlikt.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att med ett formativt arbetssätt synliggöra och utveckla elevers 
kunskaper inom området kropp och hälsa. Det som framkom i resultatet är att de kunskaper 
som synliggjordes var benämna och förstå. Elevernas kunskap inom området kropp och hälsa 
utvecklades genom att eleverna fyllde i varandras meningar, att elevernas kunskapsluckor 
fylldes i och att eleverna kunde göra kunskapen till sin egen. Det vill säga tillämpa kunskap i 
nya situationer. Genom att använda concept cartoons i den formativa bedömningen framkom 
det att den hjälp som läraren fick var att se ett behov av meningsstartare och att utveckla 
elevernas tankar. Med hjälp av den formativa bedömningen kunde även elevernas 
kunskapsluckor synliggöras med hjälp av concept cartoons.   
 
Den mest förkommande kunskapskvalitén som synliggjordes i denna studie var benämna. Detta 
är även den första kunskapskvalitén i Blooms reviderade taxonomi som är hierarkiskt ordnade 
(Krathwohl, 2002). Eftersom det är den kunskapskvalitén som är först i hierarkin är det inte 
anmärkningsvärt att detta är den vanligast förekommande i denna studie då eleverna går i 
årskurs 1. Eleverna har inte heller haft undervisning i kropp och hälsa och därmed måste de ta 
det första steget i taxonomin för att kunna utvecklas vidare. Att benämna är den tydligaste 
kategorin som framkommer eftersom eleverna i störst utsträckning uppger något som vi har 
pratat om på lektionerna (komma ihåg) eller kan uppge vilket/vilka av de förskrivna påståenden 
som är korrekta eller inkorrekta (känna igen). Några av elevernas svar visade på 
kunskapskvalitén förstå. Detta är det andra steget i hierarkin där eleverna bland annat visar att 
de har tolkat information, kan visa exempel och sammanfatta (Krathwohl, 2002). Eleverna 
arbetade med området kropp och hälsa under sammanlagt tre lektioner. Detta gav inte 
möjligheten för alla elever att ta sig vidare från kunskapskvalitén att benämna till att förstå. 
Som tidigare nämnt går eleverna i årskurs 1 och de kommer att ges möjlighet att vidare utveckla 
sina kunskaper inom detta område.  
 
Som nämnt i resultatet var det mest förekommande att eleverna uppvisade kunskapskvalitén 
förstå inom området mat. Detta är något jag kan se likheter i med studien som genomförts av 
Pugmire och Lyons (2018). Där de fann att deltagarna sällan benämnde sociala relationer som 
en faktor för hälsa. Utav nio deltagare som deltog i Pugmire och Lyons (2018) studie var det 
två som nämnde sociala relationer. Att eleverna i min studie alla diskuterar faktorn sociala 
relationers innebörd för hälsa var för att detta tas upp i de concept cartoons som vi arbetade 
med. Det var däremot svårt att finna exempel där eleverna i denna studie vidareutvecklade sina 
tankar till att förklara varför de ansåg något inom området sociala relationer. En anledning till 
detta kan vara att åldern på deltagarna i studierna var relativt låga och därmed kan det vara svårt 
att koppla samman relationer med hälsa. 
 
I Lgr11 står det att eleverna vid avslutad årskurs 3 ska kunna diskutera olika faktorer som 
påverkar hälsan (Skolverket, 2019a). Det som framkommer i resultatet är att eleverna har 
påbörjat att diskutera olika faktorer som påverkar hälsan. Eleverna kan uppvisa att de kommer 
ihåg vad vi har pratat om när de själva skriver ett påstående i den tomma pratbubblan. De 
uppvisar även att de känner igen korrekta och inkorrekta påståenden. Vissa av de färdigskrivna 
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påståendena hade inte ett självklart rätt eller fel, detta för att eleverna skulle ges möjlighet att 
diskutera sin ståndpunkt. Däremot är det en bit kvar till att alla elever uppvisar att de kan 
diskutera faktorer som påverkar hälsan eftersom flertalet elever endast benämnde faktorer som 
är bra för kroppen. För att uppnå detta krävs det en förståelse, för att sedan fortsätta utvecklas 
till att visa färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2019a). Det läsaren och jag som forskare 
måste ha i åtanke vid läsningen av denna studie är att eleverna går i årskurs 1 och är mellan 7–
8 år. Detta medför att deras kunskaper inte är lika utvecklad som de bör vara vid avslutad 
årskurs 3. Däremot kan jag som lärare se att eleverna är på väg att röra sig från att benämna till 
att visa förståelse.  
 
Resultatet på den andra frågeställningen visade att elevernas kunskaper utvecklades genom att 
fylla i meningar, att fylla i kunskapsluckor och att göra till sitt eget. När eleverna fick stöd av 
varandra eller med hjälp av läraren kan de arbeta i den proximala utvecklingszonen. Inom det 
sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen där ny kunskap finns inom 
räckhåll med stöd av någon mer sakkunnig. Detta sker till fördel med en fysisk person och inte 
med en lärobok eller dator. Den fysiska personen kan i samspel med eleven lotsa denne vidare 
i kunskapsutvecklingen (Säljö, 2015). Vid analysen av fokusgruppintervjuerna synliggjordes 
detta men inte i gruppintervjuerna. En av orsakerna till detta kan vara att jag antog en annan 
roll vid fokusgrupperna och agerade som den mer sakkunniga. Eleverna kunde då få svar på 
frågor eller få svar på begrepp som de använde men inte förstod innebörden av. På detta sätt 
kunde eleverna arbeta i den proximala utvecklingszonen under arbetet med concept cartoons.    
 
När eleverna fyllde i varandras meningar blev det tydligt att de använde varandra som stöd för 
att utvecklas kunskapsmässigt. Detta är något som kallas scaffolding inom det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2015). Eleverna använder sina mentala artefakter som i dessa fall är olika 
begrepp men vid tillfällen kunde eleven inte vidareutveckla sina tankar. Däremot kunde 
stundtals en annan elev vidareutveckla detta begrepp så att det förklarades och eleverna kunde 
ge exempel eller dra slutsatser gemensamt. Det var vid dessa tillfällen eleverna agerade stöd 
för varandra. Vid de tillfällen som eleverna inte kunde ta stöd hos varandra klev jag som lärare 
in för att fylla i kunskapsluckor. Det var vid dessa stunder som jag som lärare fick kliva in som 
den mer sakkunniga och fatta ett beslut om hur ingående denna kunskapslucka skulle fyllas 
igen utifrån elevernas tidigare kunskaper. Detta är något som även Wallerstedt et al (2014) 
beskriver att genom att utgå från elevens kunskap och det är vad läraren tror sig veta att eleven 
kan lära sig som arbetet i den proximala utvecklingszonen kan fortgå. Eleverna i denna studie 
kunde på detta sätt antingen komma fram till vad ett begrepp innebar eller förklara varför de 
ansåg något. Kunde eleverna inte med hjälp av följdfrågor och ledtrådar komma fram till svaret 
fyllde jag i kunskapsluckan. Brindal et al (2012) skriver i slutsatsen i deras studie, att om 
utbildningen kan utformas på att som ökar barns kunskaper om hälsa på ett åldersadekvat sätt 
kan de vara värdefulla. Genom att använda mig av concept cartoons och fokusgruppintervjuer 
kunde elevernas kunskap utvecklas inom området kropp och hälsa. Chin och Teou (2010) kom 
fram till i sin studie att eleverna deltog i stor utsträckning i diskussionerna kring de concept 
cartoons som de presenterats för. Detta skedde även i min studie, såväl under lektionstillfällena 
som under fokusgruppintervjuerna. Författarna (2010) skriver även att diskussionerna bidrog 
till ytterligare förklaringar eller att avslå en tanke. Det är något som skedde i min studie likväl 
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och speciellt i fokusgruppintervjuerna och där kunskapsluckorna fylldes i. Det blev tydligt vilka 
kunskapsluckor som eleverna behövde hjälp att fylla i och vilket stöd som behövdes.   
 
Vid läsningen av studien av Reeve och Bell (2009) är flertalet av deltagarnas förklaringar på 
vad som är hälsosamt och ohälsosamt liknande som de förklaringarna eleverna i denna studie 
använde sig av. En av deltagarna i studien av Reeve och Bell (2009) förklarar att äpplen är 
hälsosamma för att de innehåller vitaminer, en annan deltagare beskriver att apelsiner är nyttig 
för att den innehåller C-vitaminer. Dessa deltagare benämner något men förklarar inte närmare 
varför det är så. Flertalet av eleverna i min studie stannade även de vid en benämnande 
kunskapskvalité. När de sedan fick stöd i att utveckla sina tankar eller fick hjälp att fylla i 
kunskapsluckor kunde de visa en förståelse. Slutsatsen jag drar av detta är att eleverna i min 
studie har en kunskapsnivå som övriga barn i samma ålder men med hjälp av en mer sakkunnig 
kan de utveckla sina kunskaper.  
 
Den sista kategorin som framkom vid analysen för att besvara den andra frågeställningen var 
att göra till sitt eget. Inom det sociokulturella perspektivet kallas detta appropriering. Detta 
innebär att eleven har tagit till sig den nya kunskapen och gjort den till sin egen (Säljö, 2015). 
Resultatet i denna kategori visar att några elever har tagit till sig ny kunskap som de antingen 
har hört under lektionerna eller under fokusgruppintervjuerna och gjort den till sin egen. 
Eleverna har visat att de kan tillämpa kunskapen i nya situationer. Utifrån kunskapskraven i 
Lgr11 där det står att eleverna ska kunna diskutera några faktorer som påverkar hälsan 
(Skolverket, 2019a) visar dessa elever att de har till viss del uppnått detta kunskapskrav då de 
kan diskutera en faktor som påverkar hälsan. Detta innebär även att vissa elever uppnådde 
kunskapskvalitén tillämpa enligt Blooms reviderade taxonomi. Då eleverna kunde använda 
kunskapen i nya situationer.  
 
Det formativa arbetssättet som valdes var concept cartoons och med stöd av detta synliggöra 
och utvecklas elevernas kunskaper. De två kategorier som beskrivs i resultatet var behov av 
meningsstartare och stöttning att utveckla elevernas tankar vidare och behov av mer kunskap. 
De tre lektionerna samt fokusgruppintervjuerna var det material som låg till grund för att 
analysera hur den formativa bedömningen kunde användas. Elevernas svar på concept cartoons 
och de frågor som ställdes under arbetets gång utgör den första kategorin som besvarar 
frågeställningen.  
 
Den formativa bedömningen skedde hela tiden under lektionstillfällena och i samband med att 
elevernas svar på concept cartoons lästes igenom och analyserades. Detta är något som stödjs 
av Selghed (2011) som menar att formativ bedömning är något som sker under hela 
lärprocessen. Det blev tydligt för mig under den första lektionen då arbetet med concept 
cartoons genomfördes att elevernas skriftliga kunskaper behövde utvecklas. Därmed föll valet 
på att arbeta med meningsstartare i början av nästkommande lektion. Det blev även tydligt att 
eleverna ofta valde att skriva att de höll med om något men inte varför. Således lades varför till 
när eleverna hade använt meningsstartarna. Då kunskapskravet vid avslutad årskurs 3 är att 
eleverna kan diskutera faktorer som påverkar hälsan har under studiens genomförande 
elevernas kunskaper värderats mot detta krav för att på så sätt lotsa eleverna vidare mot 
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slutmålet. Detta stämmer överens med Nyström (2004) som skriver att bedömning är en 
värdering mot de uppsatta målen. Det har dock inte skett en summativ bedömning av elevernas 
kunskaper då detta ska ske först vid avslutad årskurs 3. Genom den formativa bedömningen 
framkom elevernas kunskapsluckor och vilka behov som de hade för att utvecklas vidare. 
Bennett (2011) ter sig något försiktig i sin studie och menar på att det är först när en det finns 
en vedertagen definition av formativ bedömning och tydliga verktyg att använda som detta är 
användbart. I denna studie användes concept cartoons som en artefakt för att genomföra 
formativ bedömning. Concept cartoons lästes igenom och utifrån analysen fann jag kategorier 
som var generella för hela elevgruppen. På detta sätt var concept cartoons värdefulla i denna 
studie för att formativ bedömning skulle kunna genomföras. Vidare skriver Bennett (2011) att 
det är av vikt att lärarna får utbildning i formativ bedömning. Detta är något jag anser att vi har 
fått ta del av vid flertalet tillfällen inom lärarutbildnings olika kurser och därmed även fått en 
”verktygslåda” för hur formativ bedömning kan ske.  
 
De concept cartoons som användes i denna studie utgjorde fysiska artefakter för att kunna 
genomföra den formativa bedömningen. De var inte endast artefakter för mig utan även ett sätt 
för eleverna att förmedla sin kunskap och för att kunna återkomma till sina svar för att diskutera 
dessa. Säljö (2015) skriver att fysiska artefakter kan spara nedskriven text som sedan kan 
användas för att förmedla kunskap. Det var elevernas svar på concept cartoons som låg till 
grund för den formativa bedömningen men även för att synliggöra elevernas kunskapskvalitéer. 
De gav mig som lärare möjlighet att grundligt gå igenom elevernas svar och utifrån den 
formativa bedömningen lotsa elevernas utveckling vidare.    
 
De generella slutsatserna jag drar utifrån resultat och resultatdiskussion är att concept cartoons 
är möjligt att använda för att arbeta formativt. Under arbetet med concept cartoons var det 
möjlighet att se elevernas enskilda behov och vad gruppen generellt behövde arbeta mer med 
och på detta sätt utveckla material och lektioner. I min studie har inte den enskilda elevens 
utveckling tagits upp i vare sig syfte eller frågeställning men vid läsning av svaren på concept 
cartoons kunde jag se att eleverna utvecklades individuellt. Detta är något som jag anser att min 
studie bidrar med till undervisningen inom NO, att concept cartoons ger en bild över den 
individuella utvecklingen såväl som gruppens utveckling. Ytterligare ett bidrag anser jag vara 
att det går att arbeta med concept cartoons tillsammans med elever i årskurs 1. Ja det kan vara 
svårt till en början och ställde höga krav på mig som lärare och eleverna som deltog men 
eleverna var engagerade, ville skriva och förde diskussioner med varandra för att komma fram 
till ett svar. De concept cartoons som används i denna studie är något som jag har utvecklat 
själv utifrån elevernas förförståelse och därmed anser jag att concept cartoons är ett verktyg för 
oss lärare som kan anpassas efter elevgruppen. Det kräver lite arbete men när de väl var färdig 
är det smidigt att byta ut kommentarerna och anpassa efter var i lärandeprocessen eleverna 
befinner sig. Det tredje bidraget som denna studie har bidragit med är, för att eleverna ska 
utvecklas är det av vikt att eleverna har stöttning av en mer sakkunnig. Min första tanke var att 
endast genomföra gruppintervjuer där eleverna fick agera sakkunniga åt varandra. Det visade 
sig dock att elevernas kunskaper var begränsade så det var inte möjligt för eleverna att stötta 
varandra i den utsträckning som krävdes. När jag sedan genomförde fokusgruppintervjuer 
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kunde eleverna visa en tillämpande kunskapskvalité, vid dessa tillfällen var jag den sakkunniga 
och eleverna kunde då utvecklas i sin proximala utvecklingszon. 
 
Avslutningsvis vill jag svara på frågorna som jag ställde mig i inledning angående Bennetts 
(2011) syn på formativ bedömning. Jag anser att concept cartoons är en artefakt som är effektiv 
att använda för den formativa bedömningen och enligt mig har min utbildning förberett mig för 
att arbeta formativt. Det finns fortfarande mycket kvar att lära och det är även det som jag ser 
som en av tjusningarna med läraryrket, att ingen dag är den andra lik och att jag lära mig något 
nytt varje dag tillsammans med mina elever.   

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning som framkom under arbetets gång var att jag insåg att det skulle 
vara intressant att följa enskilda elevers kunskapsutveckling med hjälp av concept cartoons. 
Detta för att undersöka om den enskilda eleven har en vinning av att arbeta med concept 
cartoons. Det hade även varit intressant att fördjupa sig i elevernas uppfattningar om kropp och 
hälsa och utifrån detta analysera vad inom detta område som är svårt att förstå för eleverna. 
Denna tanke baserar sig på att min upplevelse vid analysen av elevernas svar på concept 
cartoons och min uppfattning under samtalen med eleverna var att deras resonemang kring mat 
och hälsa var mer utvecklat än när eleverna skrev eller diskuterade de övriga områdena.  

7.4 Inför min framtida yrkesroll 

Att arbeta med concept cartoons och med den formativa bedömningen på detta sätt är inget jag 
har gjort förut. Detta har givit mig möjligheten att testa ett nytt sätt att arbeta på och även att 
analysera effekterna av detta arbetssätt. Att arbeta med concept cartoons med elever i denna 
unga ålder bjöd på såväl utmaningar som möjligheter att utveckla arbetet. Den första 
svårigheten som vi stötte på var att formulera sig inte var lätt för en del av eleverna. Denna 
insikt gav mig utrymme att vidare utveckla arbetet med concept cartoons och inför 
meningsstartare. För mig blev det även ett tillfälle att fundera över min egen undervisning, om 
jag hade varit otydlig, gett eleverna en för svår uppgift eller om denna utmaning är rimliga att 
möta. Den andra svårigheten var att få eleverna att samarbeta i grupperna, detta är i och för sig 
inget nytt när man arbetar som lärare men en viktig aspekt att fundera över. I vissa grupper blev 
det även tydligt att eleverna lärde sig av varandra.  Då det var första gången för såväl mig som 
för eleverna att arbeta med concept cartoons har vi lärt av varandra. Eleverna kom med förslaget 
att de kunde ringa in korrekta påståenden och kryssa över inkorrekta för att det skulle bli 
tydligare att visa vad de tyckte. Detta var något som jag inte tänkt på själv och tar jag med mig 
in i min framtida yrkesroll att ta elevernas förslag i beaktande.  
  
Eleverna tyckte att detta var ett intressant och roligt sätt att arbeta på, vid två tillfällen vill de 
inte avsluta arbetet med concept cartoons. Det är mycket möjligt att jag påverkade eleverna i 
och med att jag fann detta arbetssätt som spännande och utmanande. Jag kan även ha påverkat 
eleverna då jag anser att området kropp och hälsa är intressant och ett viktigt område att arbeta 
med. Oavsett vilket tar jag med mig att om jag tror på något, finner det spännande och 
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utmanande kommer jag förhoppningsvis få med mig eleverna på tåget. Jag tar även med mig 
att det är okej att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Vid vissa tillfällen tvekade jag på 
min förmåga att undervisa och mitt val av arbetssätt, men i slutet av hela denna process har det 
visat sig att det kanske inte alltid blir som man tänkt sig men det kan bli bra ändå.  
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9 Bilaga 1 
 
Information till vårdnadshavare åk 1 
 
Hej, jag läser mitt sista år till lärare på LTU och kommer under våren att skriva mitt 
examensarbete i ämnet biologi, närmare bestämt om kropp och hälsa. Studien som jag kommer 
att genomföra kommer ingå i den ordinarie undervisningen, jag kommer att genomföra ett fåtal 
inspelade intervjuer av eleverna. Jag behöver därmed er tillåtelse att genomföra dessa 
intervjuer. Eleverna kommer att informeras om att jag gör en studie för att undersöka hur ett 
visst arbetssätt kan användas för att utveckla deras förståelse inom området hälsa. Det är även 
upp till eleverna om de vill delta i en intervju eller inte, och de kan avbryta denna när som helst.  
 
Det inspelade materialet kommer att förvaras säkert och raderas efter att det har transkriberats. 
I examensarbetet kommer resultatet att av identifieras så att läsaren inte kan härleda 
informationen till någon av deltagarna.  
 
Om ni har några ytterligare frågor kan ni kontakta mig via Edwise eller 
jenny.andersson@skol.lulea.se 
 
Mvh Jenny  
 
Klipp här om ni vill behålla informationen ovan 
 
Elevens namn:______________________________________________ 
 
               Mitt barn får  i en inspelad intervju    
 
 
               Mitt barn får INTE delta i en inspelad intervju 
 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________ 
 
 
 
Vänligen ta med denna tillbaka till skolan senast den 27/2 
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10 Bilaga 2 Läshäfte 

Mat 

 
Kroppen behöver energi för att kunna växa, för att hålla igång och för att reparera sig. Du 
behöver även energi för att orka arbeta i skolan och för att leka. Kroppen behöver energi under 
hela dagen, det är därför viktigt att äta vid flera olika tillfällen. Din kropp känner av när du 
behöver äta eller dricka. All energi kommer från mat. Kroppen behöver olika sorters energi och 
näring, olika mat innehåller olika näring. Därför är det viktigt att äta olika saker för att må bra.  
 
 
 
 

  
Bröd, pasta, ris och potatis innehåller kolhydrater och ger dig energi.  
 
 
 
 

  
Frukt och grönsaker är båda fulla med vitaminer och fibrer. Vitaminer hjälper till att hålla dig 
frisk. Fibrerna hjälper till vid matsmältningen. Grönsaker innehåller även mineraler som hjälper 
till att hålla dig frisk. Frukt innehåller även kolhydrater som ger dig energi.  
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I kött, ägg och bönor finns det proteiner som cellerna mår bra av.  
 
 
 
 

  
Kroppen behöver även nyttigt fett, det finns till exempel i avokado och nötter.  
 

  
Mjölk, ost och yoghurt innehåller kalcium som gör skelettet starkt.  
 
Det finns även sånt som kroppen inte behöver för att växa och för att orka hålla igång under 
dagarna. Detta är till exempel godis, chips, läsk och kakor, men det är något som kan vara gott 
ibland. 
 

Vatten 
 
Vatten får vi i oss både genom mat och dryck. När du är liten består din kropp av mer vatten än 
när du blir äldre. När du känner dig törstig så är det kroppens sätt att berätta för dig att den 
behöver mer vatten. Kroppen behöver vatten för att fungera och behövs i hela din kropp. Frukt 
och grönsaker innehåller mycket vatten även ett kex innehåller vatten, men inte lika mycket.  
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När du svettas eller behöver gå på toaletten för att kissa så försvinner det vatten från din kropp. 
När kroppen rör på sig och springer så kan du börja svettas och detta är kroppens sätt att kyla 
ner sig när du blir varm.  
 
 
 
 

   
       Gurka innehåller 96 % vatten Jordgubbar innehåller 92 % vatten 
 

Sociala relationer 

 
Sociala relationer innebär de relationer vi har till andra människor. Det kan vara till vuxna, till 
exempel föräldrar, lärare eller andra vuxna som finns i ens närhet. Det kan också vara till 
kompisar som finns på skolan eller på fritiden. Att ha vuxna i sin närhet som du kan prata med 
när du är ledsen eller orolig är bra så att man tillsammans kan hjälpas åt att göra det bättre igen. 
Även till kompisar kan man berätta om man är ledsen eller orolig. Med kompisarna kan man 
även leka, skratta och hitta på andra roliga saker.  
 

Motion 
 
Kroppen behöver träna och röra på sig. Då mår musklerna, hjärtat och hjärnan bättre. Våra 
kroppar är byggda för att röra sig, barn och ungdomar bör röra på sig 60 minuter om dagen. När 
du rör på dig så hjälper du din kropp att utvecklas fysiskt. Då utvecklas musklerna, skelettet, 
hjärta, hjärna och lungor. Det har även visat sig att röra på sig hjälper till att förbättra minnet 
och att lära sig nya saker.  
 
Det är även viktigt att komma ihåg att kroppen och hjärnan måste få vila, det får du gör när du 
sover eller tar det lugnt. Att träna när man är sjuk ska man inte göra.  
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11 Bilaga 3 Concept cartoons 1      
  Kroppen 

behöver mat och 
vatten för att må 
bra. 

Kroppen 
behöver godis 
för att växa och 
bli stark. 

I mat finns det 
energi som gör att 
kroppen orkar 
röra på sig och 
växa.  

Det stämmer 
inte. Kroppen 
behöver inte mat, 
bara vatten.  
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För att må bra så är 
det viktigt att ha 
kompisar och vuxna 
i din närhet som du 
kan prata med. 

Jag behöver bara 
en kompis att 
leka med.  

Det känns bra att 
kunna berätta för 
någon när jag är 
ledsen.  

Jag behöver inte 
prata eller leka 
med någon alls. 
Jag klarar mig 
själv.  
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Barn behöver röra på 
sig minst en timme 
om dagen. Det 
hjälper till att 
förebygga ohälsa i 
framtiden 

Det är bra att träna 
så mycket som 
möjligt.  

Det är onödigt att 
röra på sig, jag 
behöver bara 
spela på datorn.  

Att leka och röra 
sig på rasten är 
bra, men det är 
också okej att ta 
det lugnt ibland.  
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12 Bilaga 4 Concept cartoons 2 
        
  

Kroppen 
behöver mat och 
vatten för att må 
bra. 

Kroppen 
behöver godis 
för att växa och 
bli stark. 

I mat finns det 
energi som gör att 
kroppen orkar 
röra på sig och 
växa.  

Det stämmer 
inte. Kroppen 
behöver inte mat, 
bara vatten.  
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För att må bra så är 
det viktigt att ha 
kompisar och vuxna 
i din närhet som du 
kan prata med. 

Jag behöver bara 
en kompis att 
leka med.  

Det känns bra att 
kunna berätta för 
någon när jag är 
ledsen.  

Jag behöver inte 
prata eller leka 
med någon alls. 
Jag klarar mig 
själv.  
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Det är onödigt att 
röra på sig, jag 
behöver bara 
spela på datorn.  

Barn behöver röra på 
sig minst en timme 
om dagen. Det 
hjälper till att 
förebygga ohälsa i 
framtiden 

Det bra att träna 
hela tiden. Man 
behöver inte vila.  Att leka och röra 

sig på rasten är 
bra, men det är 
också okej att ta 
det lugnt ibland.  
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13 Bilaga 5 Concept cartoons fokusgrupper 
 
        
  För att må bra så 

behöver kroppen 
olika 
näringsämnen.  

Jag behöver 
bara äta pasta, 
inget annat.  

Frukt är det 
enda som gör 
att jag håller 
mig frisk.   

Godis är gott 
men det behöver 
jag inte för att 
överleva.  
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Om jag berättar en 
hemlighet för någon 
så får de inte berätta 
det vidare oavsett 
vad jag säger.  

Det gör inget 
att någon 
annan är ensam 
så länge jag har 
kompisar.   
 

Att leka med andra 
får mig att må bra 
och är viktigt.  
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Att röra på sig är 
viktigt för minnet 
och är bra för 
minnet.  

Jag behöver bara 
sitta ner under 
dagarna. Det 
spelar ingen roll.  Våra kroppar är 

byggda för att 
röra på sig.   
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14 Bilaga 6 Blooms reviderade taxonomi   
 Kognitiva processer 

Blooms 
reviderade 
taxonomi 

Benämna 
Känna igen 
Komma 
ihåg 

Förstå  
Tolka  
Exemplifiera 
Sammanfatta  
Dra 
slutsatser  
Jämföra 
Förklara 

Tillämpa 
Verkställa 
Applicera 

Analysera 
Särskilja 
Organisera 
Tillskriva  

Värdera 
Kontrollera 
Kritisera  

Skapa 
Generalisera 
Planera  
Producera  

Fakta- 
kunskap 
Terminologi 
Specifika detaljer 
och delar 

      

Begrepps- 
kunskap 
Klassificering 
och kategorier  
Principer och 
generalisering  
Teorier, modeller 
och strukturer 

      

Procedur- 
kunskap  
Ämnesspecifika 
färdigheter och 
algoritmer  
Ämnesspecifika 
tekniker och 
metoder 
Kriterier för att 
avgöra när man 
ska använda 
lämpliga metoder 

      

Meta- 
kognitiv- 
kunskap 
Strategiska 
kunskaper 
Kunskap om 
inlärningsfrågor 
inkluderat 
lämplig 
kontextuell och 
villkorlig 
kunskap  
Kunskap om sig 
själv 

      

Tabell 3. Blooms reviderade taxonomi. Källa: https://www.kau.se/files/2016-12/Blooms-Taxonomi-
matris.pdf 
 

 
K

unskap 


