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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om det naturvetenskapliga materialet, Concept Cartoons. Materialet är 

publicerat av Skolverket och tanken är att det ska användas som inspirationsmaterial, 

diskussionsunderlag och bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena. Syftet med studien är att 

undersöka hur lärare och elever upplever Concept Cartoons, på vilket sätt materialet kan användas 

som bedömningsstöd och hur lärare kan tänkas använda materialet både i undervisning och 

bedömning inom NO.  

     För att studera Concept Cartoons och vad lärare och elever har att säga om arbetssättet har tre 

metoder använts; tre observationer, tre gruppintervjuer med fyra elever i varje, tre intervjuer med 

lärare och en kompletterande analys av materialet. Detta för att ta reda på elevernas respektive 

lärarnas uppfattning om materialet, samt hur det kan användas i praktiken.  

     Genom observationer i tre klasser i årkurserna 1-3 och sedan uppföljande intervjuer med tolv 

elever och tre lärare samlades materialet in och analyserades. Resultatet visade att alla elever förutom 

en ville använda Concept Cartoons igen och samtliga lärarna ville gärna också börja använda 

materialet i sin undervisning i framtiden. Concept Cartoons stödjer eleverna i att föra en diskussion 

och ger dem möjligheter att uppvisa naturvetenskapliga kunskaper, men det finns begränsningar i 

användandet av materialet. Både observationerna och intervjuerna med lärarna påvisade att 

materialet fungerar bäst som ett bedömningsstöd om det används med mindre elevgrupper.  

 

Nyckelord: Concept Cartoons, Skolverket, Bedömning, NO-undervisning. 
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Kapitel 1 Inledning  
Naturvetenskapen stöter man inte endast på i skolan, det är någonting som finns runt om hela tiden. 

Att undervisningen ska skapa nyfikenheten och öka människans behov att veta mer om sig själv är 

något Skolverket (2011) förespråkar i läroplanen. Eleverna ska få möjlighet att undersöka, fundera och 

diskutera kring naturen och människan för att kunna påverka sitt eget välbefinnande och samhället i 

stort i framtiden.  

    Den senaste TIMSS undersökningen visade Sverige någonstans i mitten av de deltagande länderna 

rent resultat mässigt. En granskning som Skolinspektionen (2012) gjorde visade att NO-

undervisningen just nu inte knyter an tillräckligt mycket till elevernas erfarenheter och kunskapsnivå. 

För att utveckla naturvetenskapliga undervisningen i de svenska skolorna har Skolinspektionen 

föreslagit en rad åtgärder, exempelvis låta eleverna använda ett naturvetenskapligt språk, undersöka 

och koppla undervisningen till elevens vardag, som ska göras för att utveckla undervisningen och i 

sin tur också resultaten hos eleverna.  

    I denna studie har jag valt att undersöka ett material, från Skolverket, som heter Concept Cartoons. 

Jag hade på förhand valt ut att eleverna och lärarna som deltog i studien skulle få prova på att 

genomföra en lektion som handlade om ämnet kraft och rörelse. Materialet ska fungera som 

inspiration, diskussionsunderlag och ett bedömningsstöd för läraren. För att avgränsa forskningen har 

jag valt att fokusera på hur lärare och elever upplever materialet och hur det kan användas som ett 

bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena.  

    Under min egen skoltid har NO-lektionerna oftast handlat om att få veta ren fakta, hur saker och 

ting är. Efter en genomgång om hur det är så har det oftast genomförts en undersökning av något slag 

för att se om det verkligen är så. Utifrån det är Concept Cartoons väldigt intressant tycker jag. Det är 

omvänt med tanke på att man börjar med att diskutera vad eleverna tror angående ett valt ämne inom 

naturvetenskapen. Sedan undersöker man om det stämmer och då skapas också möjligheter för 

lärarna att förklara och undervisa hur det egentligen är.  

    Jag kom i kontakt med Concept Cartoons tidigare i utbildningen under en NO-kurs. Klassen fick då 

materialet förklarat och introducerat för sig och då väcktes ett intresse för hur materialet kan fungera i 

undervisningen också. Det finns mycket annat material som Skolverket tar fram för lärare runt om i 

Sverige att använda sig av, men man hinner inte titta igenom alla dessa material noggrant som man 

egentligen skulle vilja. Därför tyckte jag detta var ett perfekt tillfälle att undersöka ett av dessa 

material och få reda på hur både elever och lärare som fått använda materialet upplever det.      
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Kapitel 2 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera viktig bakgrund att känna till kring detta självständiga 

arbete. Till att börja med kommer jag presentera en syn på den naturvetenskapliga undervisningen. 

Sedan följer ett avsnitt där det lyfts fram vad som Skolinspektionen anser måste utvecklas med den 

naturvetenskapliga undervisningen, samt vad den svenska läroplanen säger. Vidare kommer en 

förklaring om vad Concept Cartoons är för något och hur den tagits fram.  Efterföljande avsnitt 

handlar om olika begrepp som förekommer i uppsatsen. Avslutningsvis så görs en inblick i ett för 

studien relevant urval av forskning som gjorts kring Concept Cartoons. Tanken är att avsnittet ska 

vara väsentligt för undersökningen och ge en förförståelse för viktiga delar som kommer att 

behandlas i studien. 

2.1 Undervisning i naturvetenskap  

Här kommer jag att presentera en syn på den naturvetenskapliga undervisningen. 

Elevers progression inom naturvetenskapen 

Björn Andersson (2008; 63) beskriver skillnader på förutsättningar som finns hos yngre och äldre 

elever inom naturvetenskapen. Han menar att yngre elever kräver mer vardagsnära föreställningar. 

De yngre eleverna har svårare att sätta sig in i mer komplexa föreställningar än de äldre eleverna. Han 

beskriver detta ur ett rent innehållsperspektiv med hjälp av en tabell som beskriver möjligheter till en 

progression. I tabellen delar han in innehållet i tre delar: ”begrepp och teorier”, ”naturvetenskapligt 

arbetssätt” och ”kunskapens användning”. Progressionen inom de tre delarna ser ut såhär: 

  

  Begrepp och teorier 

Yngre elever: ”Undersöka, upptäcka och beskriva den konkreta världen med hjälp av 

grundläggande begrepp.”  

Äldre elever: ”Förklara och förutsäga med hjälp av teorier. Inriktning mot det som inte 

är direkt observerbart. Orienteringsmönster byggs upp”  

 

Naturvetenskapligt arbetssätt 

Yngre elever: ”Genomföra och beskriva enkla undersökningar. Begynnande 

kvantifiering”  

Äldre elever: ”Formulera hypoteser, pröva dessa med egna kontrollerade experiment 

och värdera resultatet”  

 

Kunskapens användning 

Yngre elever: ”Kunnandet används för att få viss struktur i förståelsen av den konkreta 

naturen och i viss mål tekniken” 

 Äldre elever: ”Fördjupad förståelse av naturen. Kunnandet används också mer att 

 bearbeta frågor som gäller natur, teknik och samhälle”  
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2.2 Skolinspektionens granskning av NO-undervisningen 

Skolinspektionen (2012) har i en granskning undersökt hur NO-undervisningen är i de svenska 

skolorna, samt hur den kan utvecklas. Granskningen är gjord på 30 skolor i Sverige som är 

slumpmässigt utvalda. Skolinspektionens undersökning visar att undervisningen i svenska skolor 

oftast inte knyter an till och utgår från elevernas erfarenheter och kunskapsnivå. Detta i sin tur 

resulterar i att undervisningen saknar ett elevnära perspektiv, vilket medför att elevers förståelse och 

motivation för att använda och utveckla det naturvetenskapliga språket och kunskapen minskar.  

     I granskningen kom Skolinspektionen (2012) fram till några åtgärder som lärarna behöver göra för 

att utveckla no-undervisningen. De menar att undervisningen ska knyta an till elevernas erfarenheter 

och intressen och samtidigt anpassas till elevernas kunskapsnivå. Kunskapen ska göras relevant 

genom att koppla undervisningen i klassrummet till en användning i elevens vardag.  Det är också 

viktigt att eleverna får använda ett naturvetenskapligt språk, både muntligt och skriftligt, för att de 

ska kunna utveckla begreppsförståelsen. Lärarna måste aktivt handleda eleverna så han eller hon får 

hjälp att se det naturvetenskapliga innehållet som sker på lektionen. Avslutningsvis vill 

Skolinspektionen (2012) att lärarna ska planera och genomföra en undervisning med ett arbetssätt där 

eleverna får pröva hypoteser genom att exempelvis undersöka, observera, samla in data, sortera, 

gruppera, reflektera, jämföra. 

Läroplan och kursplan 

Skolverket (2011) skriver i kursplanen för de naturorienterande ämnena (NO) att det är nyfikenheten 

och människans behov att veta mer om sig själv och dess omgivning som är grunden i 

naturvetenskapen.  Det är genom kunskaper om naturen och människan som eleverna själva kan vara 

med och påverka sitt eget välbefinnande, och samhället i stort, i framtiden.  

     Vidare skriver Skolverket (2011) att undervisningen i NO ska ge eleverna möjligheten att, från egna 

upplevelser och erfarenheter, ställa frågor och söka svaren till dessa frågor kring naturen och 

människan. Undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla både redskap och kunskaper, som de 

sedan ska kunna använda för att formulera egna och granska andras argument i ett biologiskt 

sammanhang. Eleverna ska även få utveckla en förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och 

teorier samt genom undersökningar få en förståelse för hur dessa kan utvecklas. Undervisningen ska 

också utveckla elevernas kritiska tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika 

informationskällor.  

     Utöver syftesdelen i läroplanen lyfter också Skolverket (2011) upp förmågor som eleven ska få 

möjligheter att utveckla genom undervisningen i de naturorienterande ämnena. Förmågorna som lyfts 

fram är: 

 Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet  

 

 genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

 

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska 

samband i människokroppen, naturen och samhället.  
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Bild 1 – Exempel från Concept Cartoon 

Centrala innehållet – kraft och rörelse 

I kursplanen för de naturorienterande ämnena finns kraft och rörelse med som en del av det centrala 

innehållet för årskurserna 1-3. Skolverket (2011) skriver att undervisningen ska behandla tyngdkraft 

och friktion som kan observeras vid lek och rörelse. Skolverket (2016) utvecklar tankarna med 

undervisningen gällande kraft och rörelse i kommentarmaterialet till biologi. De skriver att kraft och 

rörelse ska uppmärksammas med diskussioner kring elevers lek och rörelse i vardagen. Det kan göras 

genom att titta på olika fenomen som kan finns i olika lek- och rörelseaktiviteter. Begreppen i ämnet 

som exempelvis tyngdkraft, friktion och balans kan komma in i efterhand när man samtalar och 

utvecklar barnens lek och rörelse. Vidare undersökningar kan göras genom att prova på exempelvis 

friktion i en rutschkana och sedan samtala om fenomenet i fråga.  

 

2.3 Definition av begrepp 

Här kommer jag att lyfta fram och förklara några begrepp som förekommer i uppsatsen som är bra att 

förstå sig på för att underlätta den vidare läsningen av denna uppsats. 

Concept Cartoons 

 

Concept Cartoons är ett inspirationsmaterial, diskussionsunderlag och ett bedömningsstöd för 

årskurserna 1-9 i de naturorienterande ämnena. Materialet är skapat av Brenda Keogh och Stuart 

Naylor för att föra elevers vardagliga språk och föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen mot 

ett mer naturvetenskapligt språk och tänkande (Keogh & Naylor 1999). Det är från början framtaget 

på engelska men har senare översatts och getts ut på svenska av Skolverket och finns nu som ett öppet 

material på Skolverkets hemsida för allmänheten att ladda ner och använda sig av. Keogh och Naylor 

(1999) beskriver att utformningen av Concept Cartoons är inspirerad av serietidningen men att den 

humoristiska sidan har tagits bort.  

     Med hjälp av tre eller fyra barn som 

ställer frågor eller gör påståenden till det 

valda fenomenet, exempelvis tyngdkraft 

(se bild 1), så skapas möjligheter till en 

vidare dialog i klassrummet. Dessa 

påståenden är grundat från forskning som 

tagit fram de vanligaste 

vardagsföreställningar och uppfattningar 

kring det naturvetenskapliga fenomenet. 

Av de fyra påståendena på bilden är alltid 

minst ett rent vetenskapligt rätt förklarat 

och det finns alltid en tom pratbubbla som uppmuntrar eleverna att komma med egna tankar, utöver 

de andra visade påståendena. Det är sedan dessa påståenden som ligger till grund för diskussionen i 

klassen och sedan en eventuell undersökning som hjälper till att komma fram till vilket eller vilka 

påståenden som är rent vetenskapligt korrekta.   

     Keogh och Naylor (1999) hävdar att förståelsen för det valda ämnet i materialet inte är det enda och 

viktigaste syftet. Materialet används istället som en inkörsport för en öppen och givande dialog 

mellan eleverna, samt mellan elev och lärare i klassrummet. Via en dialog och diskussion skapas 
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möjligheter att utveckla begreppsförståelse, göra undersökningarna tillsammans och både granska 

och diskutera olika teorier tillsammans.  

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

TIMSS är en studie som undersöker vilka kunskaper elever i årskurs 4 och årskurs 8 har inom 

matematik och naturvetenskap. I studien deltar länder från hela världen och den genomförs vart 

fjärde år.  

    Syftet med studien är både att beskriva och jämföra elevers prestationer och deras attityd och 

erfarenheter av matematik och naturvetenskap. Syftet är också att förstå sig på trender inom länder 

och sedan titta på vilka skillnader det finns i länders prestationer och ställa det mot exempelvis hur 

landets skola och lärarens undervisning är organiserad (Skolverket 2017). 

     Senaste TIMSS undersökningen gjordes 2015. I undersökningen för elever från årskurs 4 fick 

Sverige ett snittresultat på 540 poäng och kom då på 13:e plats av de 47 deltagande länderna, vilket 

ändå är ett bra resultat för Sverige inom naturvetenskapen samt att elever som går i årskurs 4 faktiskt 

tycker att ämnet är intressant och roligt. I jämförelse med Singapore som kom på första plats så hade 

de ett snittresultat på 590 poäng. Sveriges resultat var då också oförändrat från den senaste 

undersökningen som gjordes 2011 (TIMSS 2016).  

    Skalan utformades vid första TIMSS undersökningen som, genomfördes 1995, så att det 

internationella genomsnittet blev 500 poäng och standardavvikelsen 100 poäng. Med 

standardavvikelsen menas att två tredjedelar av samtliga elever fick resultat mellan 400 och 600 poäng 

(Skolverket 2015).  

2.4 Tidigare forskning 

Här presenteras ett för studien relevant urval av tidigare forskning kring Concept Cartoons och andra 

väsentliga delar kring ämnet. 

Yngre elevers förståelse för kraft och rörelse 

Det är enligt Elfström et.al (2014) vanligt att lärare som arbetar med barn i de yngre åldrarna inte har 

utbildning i det fysikområde som kallas mekanik, som innefattar kraft och rörelse. Det gör då att det 

är svårt för lärarna att utnyttja barns lek, där de undersöker olika fysikaliska lagar, till mer utvecklade 

undersökningar om varför saker och ting är som de är, kopplat till dessa fysikaliska lagar. Om lärarna 

skulle få mer kunskap kring mekanik skulle de också kunna bidra till att till exempel fler flickor fick 

chansen att utforska och undersöka mekaniken i vardagen. Det skulle förhoppningsvis få fler kvinnor 

mer intresserade av ett område som av ren tradition är en mansdominerad del av naturvetenskapen. 

Det är därför viktigt att börja prata, diskutera och undersöka dessa delar av naturvetenskapen i de 

tidiga åldrarna (Elfström et.al; 2014).  Andersson (2008) beskriver vidare att elever i de senare tonåren 

har svårt att förstå sig på mekaniken, exempelvis Newtons lagar, och därför kan det vara bra att börja 

introducera kraft och rörelse genom lek och rörelse redan i de yngre åldrarna. 

 

Concept Cartoons påverkan på elevers lärande 

Keogh och Naylor (1999) har gjort en utvärderande undersökning kring Concept Cartoons effekter på 

elevers lärande. Studien genomfördes i enkätform med 51 lärare, av dessa var det 21 lärare som 

undervisade i lågstadiet. I studien ingick även en uppföljande intervju med tre av dessa lärare. 

Undersökningen kompletterades också av observationer i två grundskoleklasser. Lärarna i 

undersökningen fick en skala från 1-6 att utgå ifrån i sina svar, där 1 motsvarade lite eller inget värde 
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medan 6 motsvarade ett exceptionellt värde. Resultatet är baserat på 149 lektioner.  

     Resultatet från alla 149 lektionerna visade ett värde på antingen 5 eller 6 när det gällde elevernas 

motivation och intresse till lektionen. Observationerna visade att majoriteten av eleverna var delaktig i 

både djupa och långa diskussioner kring ämnet som Concept Cartoons handlade om.  

    Vid 91 av lektionerna så ansågs Concept Cartoons vara ett effektivt sätt att stimulera elevers intresse 

till naturvetenskapliga undersökningar. Vid en specifik situation låg materialet till grund för att hela 

klassen tillsammans blev delaktiga i en aktiv undersökning för en förklaring till ämnet.  

    Vidare menade samtliga deltagare i undersökningen att det var väldigt lätt att använda sig av 

Concept Cartoons. Det var 10 av lärarna som svarade en 6:a och resterade svarade en 5:a på skalan.  

    Till sist betonar Keogh och Naylor (1999) att observationerna också visade att inte alla elever blev 

motiverade av materialet.  Exempelvis kunde problemet vara att en elev tog över diskussionen helt 

och lämnade de andra eleverna passiva eller att läraren hade valt ett ämne som blev för svårt för 

eleverna att diskutera och då blev det inte heller positivt för motivationen. 

     Författarna ovan har mestadels fått fram positiva resultat av att använda Concept Cartoons i 

undervisningen. Liknande resultat har också Fitnat och Ümit (2014) fått fram ifrån sin studie som 

fokuserar på elevers attityd till de naturorienterande ämnena. Deras studie gjordes via ett före- och 

efter- test som visade en positiv utveckling av både elevernas attityd och intresse till ämnet.  

 

Bedömning  

Bedömningen inom de naturorienterande ämnena kan göras på många olika sätt. Formativ-, 

summativ-, kamratbedömning eller någon i någon annan form. Jönsson et.al (2013) skriver om hur 

man kan använda bedömningen som ett stöd i elevernas lärande. En del som författarna fokuserar på 

är hur det kan vara att bedöma hur elever beskriver, förklarar och berättar genom att använda 

naturvetenskapliga begrepp. Författarna menar att uppgifter som riktar sig mot denna förmåga också 

måste ge eleverna möjligheter att visa hur väl de just kan beskriva, förklara och berätta med hjälp av 

naturvetenskapliga begrepp. Det är då också viktigt att tänka på att det i detta tillfälle i första hand 

handlar om att eleverna ska använda begreppen för att beskriva och förklara samband. Vid andra 

tillfällen kan det istället i första hand handla om att eleverna ska kunna förklara begreppen för sig, 

men då ska uppgifterna vara anpassade så att eleverna får visa just de kunskaperna.  

     Ulfves, Fahrman och Andrée (2017) har gjort en studie där de tittat på om elever i de tidiga 

skolåren kan utveckla förmågan att resonera kring ett specifikt naturvetenskapligt begrepp, i deras fall 

friktion. I studien tittade och analyserade författarna filmer där elever både visar och berättar om 

friktion i en lekplats. Resultatet från studien visade att elever redan i de tidiga skolåren både kan 

hantera, förklara och samtala kring begreppet friktion. Författarna menar att studien bidrar till att veta 

vilket kunnande som kan utvecklas inom fysikundervisningen.  

 

Bedömning med hjälp av Concept Cartoons 

Chin och Teou (2009) genomförde och analyserade en studie i Singapore där elever i åldrarna 10-12 

fick delta i gruppdiskussioner med stöd i materialet, Concept Cartoons. Chin och Teou utvärderade 

sedan hur Concept Cartoons kan användas till formativ bedömning. 

      Författarna beskriver i sin artikel begreppet formativ bedömning som ett bedömningstillfälle där 

lärarna ska få syn på vad eleverna lärt sig och vad de tycker är svårt.  Detta hjälper läraren att kunna 

anpassa sin undervisning för att maximera elevers lärande. I artikeln hänvisar författarna till Bell 
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(2000) samt Black och William (1998) som alla menar att formativ bedömning förbättrar både 

lärprocessen för eleverna och lärarnas undervisning.  

     Resultatet från studien visade att det uppkom många frågor och diskussioner i gruppen som 

stimulerade ett formativt bedömningssätt. Arbetet med Concept Cartoons underlättade både 

bedömningen av eleverna och stimulerade lärprocessen på olika sätt. Det underlättade exempelvis att 

uppfatta elevers missuppfattningar om ämnet, lyfta fram elevers frågor och reflekterande tänkande, 

samt att stimulera en diskussion och argumentation i gruppen som i sin tur utvecklar elevernas 

begreppsförståelse (Chin & Teou 2009).  

      Chin och Teou (2009) påpekar i sin artikel att de observerat att dokumentation är ett viktigt 

verktyg när man använder sig av Concept Cartoons. Dokumentationen som de observerade kunde 

vara elevernas egna anteckningar, ritningar till fenomenet eller de gemensamma påståendena som 

klasser gör tillsammans i materialet. Varför dessa ansågs som viktiga var för att lärare kan ha svårt att 

hinna med att uppmärksamma och höra alla tankar och idéer som kommer fram i klassrummet. 

Elevernas egna dokumentationer skapar därmed en möjlighet att avlyssna och granska fler elevers 

resonemang i efterhand. I Keogh och Naylors (1999) studie användes ingen dokumentationsform, men 

samtidigt lyfte de fram att det bara var ett fåtal av de deltagande lärarna som hade påpekat 

svårigheter att uppmärksamma samtliga elevers tankar och idéer kring ämnet som behandlats i 

Concept Cartoons. De lärare som ansåg att detta var en svårighet, tyckte att svårigheten låg i att 

bedöma elevernas eventuella begrepps- och kunskapsutveckling.  

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Mitt val av teoretiskt perspektiv har gjort att studien fokuserar på det sociala samspelet som sker 

mellan lärare, elever och mig som forskare. En och samma situation kan upplevas och tolkas väldigt 

olika beroende på granskaren och dennes val av perspektiv. Valet av teoretisk utgångpunkt påverkar 

vad man ser i en studie och kan samtidigt också påverka vilka slutsatser man drar från resultaten.  

     Arbetssättet som används i Concept Cartoons stämmer väldigt bra överens med Lev Vygotskijs 

sociokulturella tankar kring att betrakta lärandet ur en social dimension. Säljö (2014) menar att 

eleverna genom interaktion med varandra kan utbyta kunskaper samt tillsammans skapa nya 

kunskaper. Detta sker genom att eleverna försöker få en förståelse och kunskap för omvärlden genom 

att kommunicera och försöka förstå och förmedla erfarenheter med och mellan varandra. Vygotskij 

menade att kommunikationen genom språket är redskapens redskap i livet. Det är genom 

kommunikation vi kan integrera med människor och då uttrycka oss tillsammans för att organisera 

vår omvärld (Säljö 2014).  

     I detta avseende skiljer alltså Vygotskijs syn på lärande ifrån andra, exempelvis Piaget, som ansåg 

att kunskapen finns inuti varje människa för att själv upptäcka den. Medan Vygotskijs tankar landar 

mer i att stödet från den mer kompetente kamraten är central i barns utveckling (Säljö 2014).  

     Dysthe (2003) lyfter fram sociokulturella tankar som att balansen mellan det individuella och det 

sociala är en avgörande aspekt i varje lärmiljö. Det är språk och samspel som är grundläggande 

faktorer för lärandeprocessen. Det är alltså viktigt att vi som lärare skapar möjligheter för eleverna att 

använda språket, kommunikationen och samspelet mellan varandra för att skapa en bra lärmiljö. Det 

är i dessa goda lärmiljöer nya kunskaper kan skapas och utbytas mellan lärare-elev och elev-elev.  

     Utifrån att syftet med Concept Cartoons är att hjälpa eleverna att få ett mer utvecklat 

naturvetenskapligt språk genom att använda det vardagliga språket som verktyg stämmer materialets 

uppbyggnad väl överens med det sociokulturella synsättet på lärande (Keogh & Naylor 1999). Tanken 
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med materialet är att ett samtal ska uppstå just mellan lärare-elev och elev-elev som i sin tur hjälper 

eleverna att utveckla naturvetenskapliga begrepp genom interaktionen med den så kallade mer 

kompetente kamraten. Om sedan denna interaktion inom klassen kan åstadkomma en ökad 

motivation och ökat intresse till ämnet som flera tidigare nämnda författare (Keogh & Naylor 1999, 

Fitnat & Ümit 2014) antyder kan även det stimulera lärandeprocessen hos eleverna inom No-ämnena.   
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Kapitel 3 Syfte och metod 
Kapitlet kommer att lyfta fram vilket syfte studien har och hur det är tänkt att syftet i fråga ska 

uppfyllas. Syftesdelen kommer att brytas ner med hjälp av konkreta frågeställningar som 

undersökningen kommer ta sin utgångspunkt ifrån. Vidare i metoddelen kommer metodval 

motiveras och en mer ingående förklaring kommer ges av de metodval som har gjorts. Avslutningsvis 

lyfts forskningsetiska principer, samt bearbetning av information i koppling till studien, fram. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever upplever Concept Cartoons, om och hur materialet kan 

utgöra ett bedömningsstöd samt hur lärare ser på arbetet med Concept Cartoons.  

3.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever elever Concept Cartoons? 

2. På vilket sätt kan Concept Cartoons utgöra ett stöd för bedömningen inom NO? 

3. Hur anser lärare att Concept Cartoons kan vara till hjälp i både undervisning och bedömning 

inom NO? 

3.3 Metodval 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att använda mig av tre olika metoder; 

intervjuer (frågeställning 1 och 3), observationer (frågeställning 2) och en övergripande analys av 

materialet (kompletterar de andra metoderna). Tre observationer av olika klasser, två klasser med 

elever i blandade åldrar från årskurserna 1-3 och en klass i årskurs 3, där läraren har använt Concept 

Cartoons i undervisningen har gjorts. Uppföljande intervjuer med de aktiva lärarna vid de 

observerade lektionstillfällena gjordes också för att få en inblick i vad lärarna tycker och tänker kring 

det använda materialet. Till sist gjordes också intervjuer med grupper av de elever som fick prova på 

Concept Cartoons. Intervjuerna gjordes med grupper om fyra elever i varje och en grupp från varje 

klass som var med i undersökningen.  

     Ryen förklarar kvalitativ forskning med hjälp av detta citat från Denzin och Lincoln (1994): 

”forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och försöker göra 

fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem” (Ryen 2004;14). 

Samtidigt menar också Eliasson (2013) att de vanligaste metoderna i en kvalitativ undersökning är 

observation och intervju. Utifrån att datainsamlingen till min undersökning kommer att innefatta 

både dessa metoder samtidigt som de kommer att äga rum i vardagliga undervisningssituationer 

kommer min undersökning att vara en kvalitativ studie.   

3.4 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att besvara frågeställning nummer 1 och 3. Intervjuer med 

elever förväntades besvara frågeställning 1: Hur upplever elever Concept Cartoons? Medan intervjuerna 

med lärarna som genomfört lektionerna under observationerna förväntades besvara frågeställning 3: 

Hur anser lärare att Concept Cartoons kan vara till hjälp i både undervisning och bedömning inom NO? 

     För att få en förståelse för hur aktiva lärare anser att materialet kan hjälpa dem i sin undervisning 
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och bedömning av elevernas kunskap valdes kvalitativa intervjuer som metod (Ryen 2004). De 

kvalitativa intervjuerna gjordes också för att få deras syn på hur det var att använda sig av materialet 

och om de skulle kunna tänka sig att använda det i framtiden. Utifrån min frågeställning som 

fokuserar på just vad lärarna tänker kring materialet passar denna undersökningsform bra.  

     Frågeställning 1 fokuserar istället på vad elever tänker kring det använda materialet. Kvalitativa 

intervjuer passar också bra till att besvara denna frågeställning då jag kan få en uppfattning av hur de 

elever som just fått använda sig av Concept Cartoons upplever materialet.  

 

Urval 

Det är mina egna kontakter som ligger till grund till vilka lärare som jag fick att delta i denna studie, 

därför blir det ett så kallat bekvämlighetsurval. För att välja ut deltagande lärare från mina kontakter 

har jag använt vissa urvalskriterier för att välja vilka lärare som jag skulle fråga. Urvalskriterierna för 

mig var; lärare som undervisar i NO, lärare som undervisar i årskurserna 1-3 och att det inte endast 

skulle vara lärare från en och samma skola.  

      I min studie ville jag få en förståelse för vad lärare och elever tycker om Concept Cartoons. Därför 

var det viktigt för mig att hitta lärare som undervisar och har kunskaper i det naturvetenskapliga 

ämnet. I min urvalsprocess fick jag tag på tre lärare som undervisar i årskurserna 1-3. Två av lärarna 

arbetar på en kommunal skola, medan den tredje arbetar på en friskola.  

    Det var viktigt för mig att hitta personer som sitter på så intressant information som möjligt i 

koppling till mitt syfte och frågeställningar (Ryen 2004). Då föll valet på aktiva lärare som arbetar i 

åldrarna 1-3 för att det är den ålder min studie riktar sig mot. Samtidigt visste jag att lärarna inte hade 

använt materialet förut och då var en viktig del för mig att de under observationen fick prova på att 

använda sig av materialet, för att kunna besvara frågorna i intervjun på bästa sätt. 

   Att inte endast välja lärare som arbetade på samma skola kan vara betydelsefullt för att inte bara få 

veta vad lärare på en viss skola tycker. Även fast skolorna ligger i samma kommun i mellersta Sverige 

så kan undervisning, material, synsätt på lärande och arbetssätt skilja sig väldigt mycket från skola till 

skola. 

    De elever som skulle ingå i min studie valdes utifrån ett bekvämlighetsurval som Stukat (2011) 

beskriver det. Eleverna var tvungna att ha deltagit i en lektion med Concept Cartoons för att ens 

kunna uttala sig kring materialet. Därför var det bekvämast för mig att välja elever från de klasser som 

lärarna i studien undervisar i.  Från de klasser som deltagit i observationerna var det den 

undervisande läraren som valde ut de deltagande eleverna. Detta då ett godkännande från 

föräldrarna krävdes för att eleverna skulle få delta i studien.  

     

Genomförande 

Samtalsintervjuerna genomfördes i lärarnas och elevernas egna klassrum. Detta för att deltagarna 

skulle känna sig mer bekväma och avslappnade. Att intervjuas på en plats man känner till och trivs på 

leder till en mer avslappnad intervjusituation (Esaiasson et.al 2012). 

     Innan intervjuerna genomfördes fanns en intervjumanual med frågor färdig att följa (se bilaga 3 och 

4). Även fast det fanns färdiga frågor genomfördes intervjuerna i en semi-strukturerad form. Med det 

menas att det fanns utrymme att fråga andra frågor utöver de frågor som fanns med i manualen. Detta 

gjorde att samtalen med deltagarna kunde utvecklas olika beroende på utfallet av frågorna.  
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     Intervjuerna med eleverna genomfördes som en gruppintervju där det deltog fyra elever vid varje 

intervjutillfälle. Anledningen till detta var att det kan underlätta för eleverna att våga prata och 

uttrycka sina tankar om de inte blir intervjuade helt själva utan istället får stöd från sina klasskamrater 

vid intervjutillfället. Tankarna kan också utvecklas genom en interaktion med de andra eleverna i 

samtalet.  

     När jag hade tagit den första kontakten med de lärare jag önskade intervjua, och fått ett 

godkännande för deltagande i studien, skickade jag ut en skriftlig inbjudan till samtliga deltagande 

lärare (se bilaga 2). I brevet fanns det information om studiens syfte och fakta kring intervjuns 

genomförande. Det fanns också en kortare bakgrundsinformation kring materialet för att ge en 

förståelse hos lärarna inför deras genomförande av lektionen vid observationstillfället. Jag visste också 

att det kunde vara svårt för lärarna att hitta och ladda ner materialet på egen hand. Därför gjorde jag 

iordning en lättare guide för att underlätta deras förberedelse inför lektionen.  

    Det var personliga intervjuer som genomfördes, alltså ansikte mot ansikte istället för exempelvis 

telefonintervjuer. Detta valde jag för att undvika missförstånd och för att få så utförliga svar som 

möjligt (Esaiasson et.al 2012).  Frågorna som ställdes i intervjuerna var öppna frågor för att lärarna 

skulle få utveckla sina svar och tankar själva. Intervjuerna spelades in med en diktafon eftersom att 

det underlättar sammanställningen av resultatet efteråt (Lagerholm 2005). 

   En viktig del i intervjuerna var att alla deltagarna skulle ges samma förutsättningar under 

intervjuerna. Alla intervjupersonerna fick därför besvara samma frågor och intervjuerna var upplagda 

på liknande sätt.  

Metoddiskussion 

Fokusgrupper är en form av gruppintervju som jag funderade på att använda istället för enskilda 

intervjuer. Framförallt utifrån det Ryen (2004) uttrycker som negativt vid en enskild intervju, att man 

endast får svar utifrån den specifika intervjun och deltagaren. Med det menar författaren att svaren 

man får från en enskild intervju troligtvis hade skiljt ganska mycket åt från de svar man hade fått från 

samma deltagare som deltagit i en gruppintervju. Detta motiverar hon med att man i en enskild 

intervju inte kommer åt interaktionen som man gör i en gruppintervju. I denna studie tycker jag dock 

inte att en gruppintervju med lärare hade varit möjlig då jag vill att deltagaren i intervjun ska vara 

bekant med materialet. Då räcker inte tiden till för att genomföra tillräckligt många observationer för 

att få till tillräckligt många gruppintervjuer för att uppnå ett mättat resultat.  

     I en kvalitativ intervju så ställs väldigt stora krav på deltagarens svar. Det är dessa svar som ligger 

till grund för hela studien. Variationen på hur utförliga svar man får av de olika intervjupersonerna 

anser jag kan vara ett problem med intervjuer som metod. Problemet med metoden tror jag framförallt 

kan uppstå om man endast väljer intervjuer som metod. I mitt fall hade jag andra metoder som 

kompletterade de kvalitativa intervjuerna väl och målet med intervjuerna var att få svar på både mitt 

syfte och mina frågeställningar, vilket jag ändå fick.  

     Det var väldigt viktigt för mig att hitta lärare som hade mycket erfarenhet av att undervisa i 

årskurserna F-3. Just därför var det lyckat för mig att mina informanter i studien har undervisat 11, 16 

och 18 år i dessa åldrar. Risken med att intervjua en lärare som inte har så mycket erfarenhet, eller 

kanske inte ens undervisar i NO, hade varit att svaren blir mindre trovärdiga eller att läraren kanske 

inte har en tydlig åsikt i ämnet.  

     Det skiljer otroligt mycket på vilka svar man kan förvänta sig få från att genomföra kvalitativa 

intervjuer med elever, till skillnad från med lärare. Elever har svårare att uttrycka sina tankar och veta 

vad jag som forskare söker för svar. Mina kvalitativa intervjuer visade också upp ett likande problem. 
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Svaren jag fått ut från intervjuerna med lärarna är tydligare och mer kopplat till det jag undersökte. 

Medan svaren från eleverna varierade med och eleverna svävade ut till andra tankar som inte passade 

in i denna studie. Det var någonting jag var medveten om innan och det var därför jag valde att 

genomföra de kvalitativa intervjuerna med eleverna i gruppform. Då är det lättare att någon av 

eleverna håller sig ämnet och då drar med de andra deltagarna i en intressant och bra diskussion som 

är relevant för studien. 

     I mitt urval av deltagare i studien hade det varit mest önskvärt att jag fått tag på lärare som är van 

att använda sig av Concept Cartoons så de hade varit ännu mer insatt i hur det är använda sig av det. 

Men eftersom att inte så många lärare använder sig av det och att tidsramen för studien inte var så 

stor var det bästa alternativet att låta lärarna använda sig av materialet under observationerna istället. 

Jag tror att svaren under intervjuerna hade kunnat bli annorlunda och mer relevanta om jag fått tag i 

lärare som använder materialet i sin undervisning.  

    Om jag hade valt att genomföra en kvantitativ undersökning, istället för en kvalitativ, så hade jag 

kunna få in fler svar och då också kunnat generalisera mer än vad jag kan göra nu. Mitt syfte med 

denna studie var dock att se hur elever och lärare upplever materialet, samt hur jag som observatör 

anser att materialet kan användas i en bedömningssituation. För att göra detta möjligt passade det 

bättre att genomföra kvalitativa undersökningsmetoder för att vara i deltagarnas vardagliga miljö och 

då få reda på deras upplevelse av materialet.  

3.5 Observationer 

Syftet med observationerna var att besvara frågeställning nummer 2: På vilket sätt kan Concept Cartoons 

utgöra ett stöd för bedömningen inom NO? 

      Läraren i klassen håller själv i lektionen med hjälp av materialet. Detta för att skapa en möjlighet 

för mig att vara en renodlad observatör. Det är viktigt för att jag som observatör har en möjlighet att 

lägga märke till saker som kan bli rutin för både elever och den aktiva läraren. Detta kan också ge mig 

en större förståelse för sammanhanget (Merriam 1994). För att jag ska kunna uppnå mitt mål med 

observationerna gäller det att jag är fokuserad på vad som ska observeras, vilket är frågeställning 

nummer 2. Som stöd till mina observationer är ett observationsschema ett utmärkt verktyg. Vidare är 

det också viktigt att inte låta ens egen subjektivitet påverka utfallet av registrering, uppfattning och 

tolkning av den information som samlas in under observationen (Merriam 1994).  

Urval 

En viktig del av observationerna var att lärarna och eleverna skulle få testa på att använda materialet 

innan de skulle intervjuas. Därför är urvalet av deltagare till observationerna framtaget på samma sätt 

som till intervjuerna. De lärare och elever som tackade ja till att delta i de kvalitativa intervjuerna blev 

också de klasser som observerades i studien.  

Genomförande 

Observationerna genomfördes under en lektion där läraren i klassen använde sig av materialet 

Concept Cartoons. Jag hade på förhand valt att läraren skulle behandla ämnet ”kraft och rörelse” med 

hjälp av en lektion i materialet som heter ”fotboll”.  

    Mitt fokus under lektionen var att observera i hur stor utsträckning eleverna faktiskt får möjlighet 

att samtala och prata kring fenomenet i fråga. För att kunna hålla detta fokus användes ett 

observationsschema. I observationsschemat fanns rutor att fylla i med olika frågor och påståenden (se 

bilaga 5).  
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    Med hjälp av detta observationsschema tittade jag på om eleverna med stöd av Concept Cartoons 

fick möjlighet att visa sina kunskaper inom NO, och i så fall vilka kunskaper. 

    Ett annat syfte som observationstillfällena hade var att fungera som ett underlag inför kommande 

intervjuer med både elever och lärare. Eftersom att jag ville få reda på vad elever och lärare hade för 

åsikter kring materialet krävdes det att alla fått prova på att använda det innan intervjuerna.   

Metoddiskussion 

Observatören måste vara objektiv i sin insamling av data under en observation. Merriam (1994) lyfter 

fram människans subjektiva perception som ett möjligt problem i metodvalet av observation. Trots att 

jag vara medveten om detta innan anser jag också att det är svårt att vara fullständigt objektiv i sin 

registrering av lektionen.  

    Det är också svårt att under en observation fokusera sig själv på vad som egentligen ska observeras. 

För att underlätta detta använde jag mig av ett observationsschema, där de delar jag skulle titta på 

fanns med för att jag lättare skulle kunna ta relevanta anteckningar. 

    Genom att läraren i klassen höll i lektionen fick jag möjligheten att endast sitta och vara observatör 

vid observationstillfällena. Det gjorde det lättare för mig att se situationer och ord som ger läraren 

möjlighet att lägga till sin bedömning inom NO. Jag tror att dessa saker är väldigt lätt att missa om jag 

hade valt att genomföra lektionen på egen hand och samtidigt försöka observera vilka 

bedömningssituationer som uppstår.  

3.6 Övergripande analys av Concept Cartoons 

Denna analys av Concept Cartoons var inte inriktad att besvara en särskild frågeställning. Denna 

metod förväntades istället kunna komplettera de andra metoderna för att de tillsammans ska kunna 

uppfylla syftet med studien. Det viktiga med analysen var att vara objektiv även här och vara noga 

med att utgå från studiens syfte och frågeställningar i analysen av materialet (Johansson & Svedner 

2006). Huvudfokus med analysen var att titta på hur materialet är kopplat till det centrala innehållet i 

NO-ämnena i årskurserna 1-3 och hur eleverna med hjälp av materialet får möjlighet att utveckla sina 

förmågor. Att kontrollera att materialet är kopplat till läroplanen var viktigt för min studie för att 

lektionen på något sätt ska ha en möjlighet att arbeta med någon form av bedömning. Därför var 

analysens syfte i huvudsak att checka av att materialet och att den valda lektionen fungerar bra att 

använda i genomförandet av de andra metoderna.  

Urval 

Urvalet av text till analysen i denna studie är gjort från Concept Cartoons. Eftersom det inte är så 

mycket text i grunddelen av materialet har jag även tittade på delarna ”ta reda på” och ”idéer” som 

finns med för att man ska kunna arbeta vidare med fenomenet.  

Genomförande 

Analysen fungerade som en förhandsgranskning av materialet, och de valda delarna i materialet, för 

att kontrollera att det passade in i studien. Därför presenteras resultatet av analysen kortfattat här och 

inte i resultatdelen.  

    I en första anblick innehåller materialet inbjudande bilder i ett format som är uppbyggt som en 

serietidning med hjälp av olika pratbubblor. Det finns också tio olika teman i materialet med ungefär 

tolv lektioner kopplat till varje tema. Det blir alltså ungefär 120 lektionsbilder att använda sig av i 

materialet. Som stöd i början av materialet finns en del som heter ”introduktion” som förklarar hur 
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materialet fungerar och hur man kan använda sig av det.  

    När vi tittar närmare på lektionen ”fotboll” under ”kraft och rörelse”, som jag har valt att använda 

mig av i min studie, så är ämnet väl kopplat till läroplanen så det är ett relevant ämne att använda på 

en lektion. Påståendena som finns i just denna lektion tycker jag är väl valda utifrån att vissa är rent 

vetenskapligt korrekta så som ”den kommer ner eftersom tyngdkraften drar ner den”. Samtidigt så är 

påståendet ”om jag sprakar bollen tillräckligt hårt kommer den aldrig landa” helt fel och ett perfekt 

tillfälle att utveckla kritiskt tänkande för eleverna.  

    Språket som används i pratbubblorna i materialet varieras mellan vetenskapligt- och vardagligt 

språk. I den första pratbubblan introduceras ämnet genom att använda den vardagliga sporten fotboll, 

där pojken sparkar upp bollen i luften och menar att den aldrig kommer att landa igen. Det 

påståendet gör det möjligt för klassen att komma igång med samtalet på ett bra sätt då många barn 

har provat att sparka upp en boll i luften och vet att den kommer att landa. Men svårigheterna blir då 

istället att förklara varför den kommer att landa. Vidare i de andra pratbubblorna presenteras 

vetenskapliga begrepp som exempelvis kraft, tyngdkraft och kraftens riktning. Detta möjliggör för 

läraren att styra samtalet till ett mer naturvetenskapligt språk, om dessa begrepp inte redan kommit 

upp i diskussionen.  

    Avslutningsvis finns de extra delarna; ”ta reda på” och ”idéer”, som underlättar materialet väldigt 

mycket för läraren. Där finns information kring ämnet som är bra förläraren att veta och även exempel 

på hur man kan undersöka och hitta svar tillsammans med eleverna om fenomenet i lektionen.  

Metoddiskussion 

En svårighet med att göra en analys är att vara objektiv i sin granskning av materialet och att inte bli 

påverkad av sin egen subjektivitet. Det är viktigt för att få fram ett tillförlitligt resultat till studien.  

    Materialet är uppbyggt av korta meningar och därför är det inte så mycket text att analysera. I och 

med detta blir det svårt att läsa ut syftet med materialet och koppla ihop med läroplanen.  För att få en 

tydligare bild av materialet valde jag därför att också titta noga på de underflikar som finns i 

materialet, kallade ”ta reda på” och ”idéer”.  

3.7 Etiskt ställningstagande 

I min studie är det viktigt att deltagarna själva ska ta beslutet att de vill medverka. De ska få veta vad 

undersökningens syfte är innan intervjuer och observationer görs och de ska få veta att de får avbryta 

sitt deltagande när de vill. Det är viktigt att deltagandet i studien ska bygga på respekt från båda håll.  

     Utifrån det är studien utförd i riktlinjer med vetenskapsrådets forskningsetiska principer och krav. 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram grundläggande principer som också är allmänt erkända i 

forskarsamhället. Bryman (2011) väljer att sammanställa dessa principer i fyra krav att ha i åtanke för 

de personer som är direkt inblandade i forskningen. Kraven är:  

 

Informationskravet – Undersökningens syfte presenterades före undersökningen med hjälp av direkt 

information vid observationerna och inbjudan vid fokusgruppen.  Deltagarna i min studie informerades om 

vilka moment som ingick i undersökningen och att de fick hoppa av om de önskar.  

 

Samtyckeskravet – Deltagarna får själva välja om de vill vara med i undersökningen. Vid mina intervjuer 

av eleverna så var deltagarna minderåriga och därför fick jag samla in samtliga föräldrars 

godkännande. Utöver det fick deltagarna i studien själva välja om de ville delta eller inte. 
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Konfidentialitetskravet – Uppgifter om deltagarna behandlas med största konfidentialitet. I min studie har 

samtliga deltagare därför varit helt anonyma och inga riktiga namn har använts. 

 

Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in i undersökningen används endast för forskningsändamålet. 

Detta framkom i inbjudan till intervjuerna som skickades till lärarna, men även förklarade jag detta till 

eleverna i början av varje gruppintervju.   

3.8 Bearbetning 

Bearbetningen av intervjuerna i denna studie kommer att utgå från en fenomenografisk ansats. Staffan 

Larsson (1986) beskriver att en fenomenografisk ansats är när jag som forskare tittar på människors 

sätt att uppfatta sin omvärld. I min studie vill jag genom mina intervjuer få reda på hur elever och 

lärare uppfattar Concept Cartoons. Skillnaden är att man inte tittar på fakta, det vill säga vad som kan 

observeras utifrån. Istället tittar man på hur Concept Cartoons upplevs av de som använder materialet. 

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden av bearbetningen i studien.   

    När det gäller bearbetningen av observationerna ligger fokus inte på vad läraren eller eleverna gör i 

lektionen. Det som är viktigt under observationerna är att få reda på hur Concept Cartoons kan utgöra 

ett stöd i bedömningen inom NO, för att kunna besvara frågeställning 2. Fokus ligger alltså på att titta 

på vad som händer under lektionen och vilka bedömningssituationer som uppstår.  
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Kapitel 4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet som framkommit från de metoder jag valt för att samla in information 

kring materialet, Concept Cartoons.  

    Kapitlet kommer sedan att delas upp i fyra olika delar. Första delen presenterar resultatet som 

framkommit från de kvalitativa intervjuerna med elevgrupperna (frågeställning 1). Därefter lyfts 

resultatet från observationerna fram (frågeställning 2) och avslutningsvis behandlas resultatet från de 

kvalitativa intervjuerna med lärarna som deltagit i studien (frågeställning 3). Som en sista och 

avslutande del så sammanfattas resultatet kortfattat. Som en introduktion kommer en presentation av 

både elever och lärare som deltagit i studien presenteras i början av varje avsnitt.  

     Som stöd i läsningen av resultatet finns mallarna från intervjuerna med både lärarna och eleverna 

(se bilaga 3 och 4), samt observationsschemat som användes vid samtliga observationstillfällen (se 

bilaga 5). 

 

4.1 Resultatet från de kvalitativa intervjuerna med eleverna 

Det var sammanlagt tolv elever som deltog i de kvalitativa intervjuerna. Fyra elever från varje klass 

valdes ut av den undervisande läraren och intervjuerna genomfördes i gruppintervjuform. Eleverna i 

de olika gruppintervjuerna samtalade och diskuterade vad de tyckte och i de flesta fall kom de då 

fram till samma svar på frågorna. Jag har valt att inte särskilja individerna hela tiden i de olika 

elevgrupperna. Därför kommer resultatet från elevernas kvalitativa intervjuer presenteras i form av 

elevgrupp 1,2 och 3 (Eg1, Eg2, Eg3).  

 Elevgrupp 1 – Två flickor och två pojkar, varav två elever går i årskurs 3 medan de 

 andra två går i årskurs 1. 

 Elevgrupp 2 – Två flickor och två pojkar, varav en elev går i årskurs 3, en i årskurs 2 

 och de resterande går i årskurs 1. 

 Elevgrupp 3 – Två flickor och två pojkar, där samtliga elever går i årskurs 3.  

Elevernas förståelse av lektionen 

Samtliga elevgrupper kunde på ett väldigt tydligt sätt beskriva vad de nyss gjort på lektionen och 

vilka egna påstående deras klass kommit fram till med hjälp av materialet.  

    Elevgrupp 3 förklarade mycket utifrån bilden jag hade skrivit ut från materialet. De förklarade sina 

tankar som uppkommit från hur figurerna i materialet stod och hur de diskuterat vad varje figur sa i 

pratbubblan.  

      Elevgrupp 2 förklarade att de själva i klassen hade kommit fram till exakt samma formulering på 

deras påstående som den sista figuren, vilket de också ansåg vara det korrekta påståendet. Vilket i sin 

tur gjorde dem väldigt stolta och tyckte att det var roligt att de kommit fram till samma sak.  

Elevgrupp 2 uttryckte sig på följande sätt:  

 

 ”Det var precis som att en annan elev i klassen var den sista figuren på bilden, som pratade om 

 tyngdkraften” (Elevgrupp 2, 2017) 

Elevernas upplevelse av skillnader mot den vardagliga NO-undervisningen 

Elevgrupp 1 tyckte att de största skillnaden med att använda Concept Cartoons var att de fick förklara 

hur de tänkte istället för att skriva ner det, som de annars brukade göra. 
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 ”Då berättar vi inte så mycket vad vi tänker, … vi får typ skriva vad vi tänker” 

 (Elevgrupp 1, 2017) 

 

    Både Eg 2 och Eg 3 uttryckte att användandet av datorn var den stora skillnaden. Eg 2 menade att 

de ofta från skriva på ett papper istället för i pratbubblor på datorn som de fick göra på denna lektion. 

Medan Eg 3 annars har en arbetsbok som de alltid arbetar i på NO-lektionerna.  

   En annan skillnad som Eg 3 berättade var att de vid denna lektion fick de prata med varandra och 

gissa vad som skulle hända och komma på egna påståenden.  

 

 ”De som var skillnaden var.. på andra NO-lektioner ska vi först läsa vad det handlar om och 

 sedan skriva vad som är rätt och så” (Elevgrupp 3, 2017)  

Upplevelsen av Concept Cartoons 

Av de 12 elever som deltog i de kvalitativa intervjuerna var de 10 stycken som tryckte att det var roligt 

att prova på Concept Cartoons. De två som inte riktigt tyckte det var roligt sa såhär: 

 

 ”Nja, det var inte så roligt” & ”Nää, idag var det inte så roligt men kanske nästa gång” 

 (Elevgrupp 2, 2017) 

 

Det var ändå 11 av 12 elever som ville använda materialet igen i sin NO-undervisning.  

    Eleverna i Eg1 uttryckte sig följande angående materialet: 

 

 ”Den var rolig, men klurig” (Elevgrupp 1, 2017) 

 

Eleverna tyckte att det var lite svårt att förklara varför fotbollen skulle landa igen, men samtidigt var 

det också roligt. De tyckte också att det var bra att de fick hjälp av sina kompisar i klassen för att förstå 

sig på fenomenet de pratade om. När de inte riktigt kunde förklara sina tankar själv fick de 

exempelvis hjälp med olika begrepp som tyngdkraft, gravitationskraft och dragningskraft.  

 

 ”Det ska vara klurigt, annars blir det bara tråkigt” (Elevgrupp 1, 2017) 

4.2 Resultatet från observationerna 

De lärare och elever som deltagit i de kvalitativa intervjuerna var även delaktiga i de tre klasser jag 

observerat innan intervjuerna genomfördes (I1, I2, I3, Eg1, Eg2 och Eg3). Resultatet kommer i följande 

avsnitt att presenteras från observationstillfälle 1,2 och 3 (O1, O2 och O3).  

 

  

 Observationstillfälle 1 – Lektionen varade i ca 30 minuter. Ämnet var ingenting som 

 klassen tidigare arbetat med och det gavs ingen introduktion till ämnet av läraren. Det 

 var en lärare som ledde lektionen med 23 elever som satt på en matta och diskuterade 

 tillsammans kring fenomenet. 

 Observationstillfälle 2 - Lektionen varade i ca 30 minuter. Ämnet var ingenting som 

 klassen tidigare arbetat med och det gavs ingen introduktion till ämnet av läraren. Det 

 var en lärare som ledde lektionen med 22 elever som satt på en matta och diskuterade 
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 tillsammans kring fenomenet. 

 Observationstillfälle 3 - Lektionen varade i ca 30 minuter. Klassen höll inte på att 

 arbeta med ämnet just nu i NO-undervisningen. Det var en lärare som satt tillsammans 

 med 8 elever runt ett bord och diskuterade tillsammans kring fenomenet. 

Elevernas möjlighet att uttrycka sig 

Det märktes väldigt tydligt att eleverna vid samtliga observationstillfällena blev nyfikna på materialet 

och tilltalades av bilderna då alla var väldigt koncentrerade och ville förklara hur just de tänkte kring 

fenomenet. Sedan varierade det mycket hur lärarna fördelade ordet vid de olika observationerna. Vid 

O1 räckte eleverna upp händerna, men läraren fördelade ändå ordet till andra elever som fick visa 

sina tankar. Så vid detta tillfälle fick alla elever säga vad de tänkte. Vid O2 räckte eleverna också upp 

händerna men då fördelades också ordet bara till dessa elever. Därför var det också några elever som 

inte kom till tals någon gång under lektionen. Under O3 så satt eleverna och läraren runt ett bord 

istället för på mattan och då behövde de inte räcka upp handen utan diskussionen blev öppen och 

samtliga elever kom till tals flertalet gånger under lektionen. 

     Under O2 så kom begreppet tyngdkraft upp efter en stund. Detta gav läraren en möjlighet att prata 

mer om begreppet tillsammans med eleverna och utveckla samtalet därifrån, vilket hon också gjorde.  

     Samtalet i samtliga klasser flyter på väldigt bra hela tiden och vid varje ny pratbubbla så utvecklas 

samtalet och nya tankar och idéer kommer upp från elevgrupperna. Även andra funderingar och 

tankar framkommer som exempelvis: 

 

 ”Varför kan man stå på månen?” (O1, 2017) 

 ”Om han stod på månen skulle bollen inte landa igen” (O2, 2017)  

 ”Hur långt är det till rymden? (O3, 2017) 

Begrepp som eleverna använde sig av i diskussionen 

Vid samtliga observationstillfällen användes många naturvetenskapliga begrepp som kan kopplas till 

kraft och rörelse som lektionen handlade om. Det var inte vid någon observation som läraren som 

undervisade behövde lyfta fram ett centralt begrepp för att föra samtalet vidare, utan det kom istället 

från elevgruppen. 

    Eleverna i O1 började tidigt prata om dragningskraften som finns på jorden. Efter att det begreppet 

lyfts fram av en elev fyllde andra elever in med begrepp som exempelvis gravitation och tyngdkraft. De 

förklarade att jorden har gravitation och tyngdkraft men det finns inte på månen, så då hade bollen 

inte landat på månen.  

   Vid O2 lyftes också begreppet tyngdkraft fram, men de pratade även om tyngd, atmosfären och 

luftmotstånd. Exempelvis sa en elev: 

 

”Tyngden från bollen gör att den måste åka ner, sen bromsar luftmotståndet också bollen”  

(O2, 2017) 

 

    Begreppen tyngdkraft och dragningskraft framkom i samtalet i O3 också. Eleverna förklarade att 

dragningskraften arbetar emot kraften som bollen har uppåt och då kommer den att landa. Men de 

hade också ett samtal kring atmosfären som lät såhär: 
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”För att bollen inte ska landa igen måste han skjuta upp bollen så långt upp i luften så att den 

åker igenom atmosfären” 

(O3, 2017) 

 

Vid O3 utvecklades samtalet lite mer än vid de andra observationerna och då började de även samtala 

kring svarta hålet, källkritik på hemsidor när de sökte efter svar och matematiska begrepp som hastighet 

på en bil och km/h.   

     

4.3 Resultatet från de kvalitativa intervjuerna med lärarna 

De tre lärarna som deltagit i studien arbetar samtliga i årskurserna 1-3 och alla undervisar också i de 

naturorienterande ämnena i sina klasser. Lärarna kommer i resultatdelen kallas för informant 1,2 och 

3 (I1, I2 och I3). Indelningen är gjord utifrån kronologiskt ordning utefter den tidpunkt då de deltagit i 

intervjuerna. Här nedan kommer en presentation av informanterna.  

 

 Informant 1 - Utbildad lärare 1-7 med inriktning sv/so. Arbetat som lärare i 1-3 i 16 år.  

 Informant 2 – Utbildad lärare 1-7 med inriktning sv/so. Arbetat som lärare i 1-3 i 18 år.  

 Informant 3 - Utbildad förskollärare och lärare 1-5. Arbetat som lärare i 1-3 i 11 år. 

 

Lärares upplevelse av Concept Cartoons 

Samtliga tre lärare uttrycker att de fått en väldigt positiv bild av materialet. Både I1 och I2 ansåg att 

det var väldigt lätt att sätta sig in i materialet, trots att de aldrig sett det innan de skulle delta i denna 

studie. I3 instämde också i att materialet är väldigt heltäckande, att det fanns flikar för att få lite 

information kring fenomenet, tips på vidare undersökningar och redan färdiga lektioner som är 

väsentliga mot det centrala innehållet. 

     I3 tyckte att materialet inspirerade till att vilja undersöka vidare kring fenomenet. Hon berättade att 

det nästan var svårare att hålla tillbaka eleverna att undersöka just kraft och rörelse som lektionen 

handlade än att få igång eleverna att vilja undersöka.  

      Informant 3 tror att eleverna befäster deras kunskap mycket bättre med sådant arbetssätt än att 

endast arbeta i böckerna. Hon förklarade det såhär: 

 

  ”Jag tror att dom lär sig bättre såhär. Än att jag skulle stått och föreläst om exakt samma sak 

 och sedan arbeta i arbetsboken om exakt samma sak.. De lär sig mycket bättre och mer såhär” 

 

     Alla tre informanterna menade väldigt övertygande att de kommer att använda sig av materialet 

igen. I1 tänkte att materialet kan tillämpas vid större temaområden där någon lektion kan passa in. 

Medan I2 också kunde tänka sig att använda det i framtiden vid kortare lektionstillfällen, där någon 

specifik lektion kan förklara något i deras vardagsnära miljö. 

 

”Vi tittade på lektionen om ljud i bussen och då kan jag tänka mig att använda den innan man 

ska åka badbussen” (Informant 2, 2017) 

 

I3 hade en tanke att använda det mer nästa läsår, då hon kommer att få en lite mindre barngrupp. Hon 
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ville gärna prova att använda materialet på exempelvis en projektdag där man låter elevernas eget 

intresse styra vad som skall undersökas och vad som skall diskuteras. 

Styrkor och svagheter med materialet 

En stor fördel som alla informanter såg med materialet var det visuella. Informanterna anser att barn 

tycker att det är spännande med tecknade figurer, att titta på dator och att det händer saker på 

skärmen. Det är någonting som de tilltalas av och då är det lätt att motivera dem att diskutera, 

samtala, utbyta och utveckla kunskaper kring ämnet.  

    Annars återkommer både I1 och I3 till att det är ett färdigt material som går att använda nästan 

direkt utan så mycket förberedelse från läraren, vilket är mycket positivt. De hade antagligen inte 

velat använda sig av materialet igen om det inte var så heltäckande och välgjort så läraren nästan 

direkt kan ta det också göra en lektion av det. 

    Informant 2 lyfte fram uppdelningen av ”korrekta” och ”ej korrekta” påståenden som något positivt 

i materialet. Hon lyfte fram att eleverna enligt läroplanen ska utveckla ett kritiskt tänkande. Inte bara i 

NO-ämnena, utan även i exempelvis svenska och matematiken. Därför är det bra för eleverna att inte 

endast matas av korrekt fakta, utan också behöver kritiskt tänka igenom det kan vara på ett eller annat 

sätt.  

 

 ”Skillnaden med det här arbetssättet är att vi oftast brukar lyfta fram sånt som är sant, sånt som 

 är fakta, och inte plumparna. Och nu när jag tänker till, det är ju då kunskapen sätts på sin 

 spets, när man ska fundera varför det inte är sant. Jag tycker vi far med sanningen hela tiden.” 

 (Informant 2, 2017) 

 

     I2 hade tittat närmare på materialet och hade sett att det inte fanns någon uppläsningsfunktion att 

använda sig av. Hon ansåg att en funktion där man kunde trycka på en knapp, bredvid påståenden, så 

att påståendet läses upp kunde vara bra och fånga elevernas uppmärksamhet ännu mer.  

    Tidsaspekten att genomföra materialet som ett bedömningsstöd ansåg I1 och I2 kan vara en 

svaghet. De tycker att Skolverket har många bra bedömningsstöd, men tiden räcker inte till att 

använda sig av alla. Framför allt när man vill göra dem i mindre grupper för att se varje 

individskunskaper.  

    Informant 1 och 2 som hade 22 elever tyckte att lektionen gick bra även fast det var så många elever. 

Men de ansåg ändå att det kan vara väldigt svårt att använda materialet som ett bedömningsstöd om 

det används i en stor elevgrupp. För att kunna hinna med och observera, dokumentera och reflektera 

kring varje individ krävs mindre grupperingar för att alla ska få en större chans att visa sina 

kunskaper. I3 som hade en mindre elevgrupp tyckte det antalet var väldigt bra för att använda 

materialet. Hon påpekade också att det med en större grupp mycket väl kunde bli svårare att få alla 

involverade och göra en bedömning med hjälp av materialet. 

Concept Cartoons som ett bedömningsstöd 

Samtliga lärare är överens om att det är en förutsättning att ha mindre grupper för att kunna använda 

Concept Cartoons som ett bedömningsmaterial. De anser att det är väldigt svår att hålla i en lektion 

med 22 elever och samtidigt försöka fånga upp kunskaper som elever visar för att sedan kunna 

använda det i sin bedömning. I2 lyfte också fram ett annat problem med att ha lektionen med en 

större elevgrupp. Det var att när en elev har sagt en sak kring fenomenet, då försvinner det 

alternativet. Då får inte fler elever, som kanske hade samma tanke, chansen att visa sina kunskaper på 
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samma sätt som det första eleven. Likadant kan det också vara åt andra hållet, om en elev säger ett 

påstående så håller alla elever med den eleven. Trots att andra elever kanske hade andra tankar från 

början. 

      Informant 3 utvecklade sina tankar och tyckte att det också är viktigt att kanske vara mer styrande 

i sin undervisning om man vill bedöma ett visst område. Exempelvis om läraren vill bedöma några 

elever på kunskaper kring luft så kan inte lektionen sväva bort och handla om någonting helt annat. 

Därför anser I3 att man som lärare då leder samtalet lite mer åt det hållet man sedan vill göra sin 

bedömning. 

    De kunskaper som eleverna får visa med hjälp av materialet ansåg I1 framför allt vara den 

begreppsliga förmågan inom naturvetenskapen. Hon påpekade att hennes elevgrupp kom in på 

begrepp som gravitation, tyngdkraft och dragningskraft. Vilket var begrepp hon inte alls var säker på att 

någon i klassen skulle kunna saker kring, men ändå kunde i alla fall en handfull elever beskriva och 

förklara begreppen.  Informant 2 och 3 lyfte fram kommunikationen, i form av att föra ett samtal och 

resonera, som ett tydligt bedömningsområde med hjälp av Concept Cartoons, men då inte bara i NO-

ämnena utan även i svenska. I2 lyfter utöver kommunikationen fram kritiskt granskandet som 

eleverna är tvungna att använda i materialet som ett bra område att bedöma.  

 

 ”Man ska ju kunna diskutera, man ska ju kunna framföra sina åsikter, man ska ju kunna 

 kritiskt granska både det man hör, läser och säger. Det är ju inte bara NO-mål, utan även SO, 

 svenska och matematik” (I2, 2017) 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visade resultatet på att större delen av deltagarna i studien tyckte om att arbeta 

med materialet, 11 av 12 elever och samtliga tre lärare ville arbeta med materialet igen. Vidare 

uttryckte både lärare och elever att materialets bilder är tilltalande. På samma sätt visade 

observationerna att eleverna var fokuserade på lektionen och involverad i samtalet kring fenomenet. 

    Observationerna visade också att det uppstår många situationer med hjälp av materialet som kan 

ligga till grund för en bedömning för kunskaper inom NO. Eleverna fick möjlighet att samtala och 

diskutera kring fenomenet och i samtalet användes många olika naturvetenskapliga begrepp. 

    Även lärarna menar att man kan använda materialet som ett bedömningsstöd. Informanterna 

menade att eleverna fick visa på kunskaper kring begrepp, föra och delta i ett resonemang och kritiskt 

tankade kring de olika påståendena, vilket kan kopplas till det centrala innehållet i läroplanen.  

    Lärarna vid O1 och O2 tyckte att lektionen gick bra att genomföra med de stora elevgrupper de 

hade, men menade ändå att det underlättar mycket om det genomförs i mindre grupper. Framförallt 

om man ska använda materialet som ett bedömningsstöd. Både O3 och intervjun med I3 visade att 

materialet uppmuntrar väldigt väl till att göra vidare undersökningar i koppling till fenomenet. 

    Svagheter som informanterna lyfte fram med materialet var exempelvis avsaknaden av att kunna 

spela upp påståendena och att det kan ta för mycket tid att använda materialet som ett 

bedömningsstöd då de anser att det krävs att ha mindre elevgrupper då. Som i sin tur gör att det kan 

krävas att genomföra samma lektion med tre eller fyra mindre elevgrupper för att uppnå ett så bra 

resultat som möjligt av materialet.  
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Kapitel 5 Diskussion 
I följande avsnitt framförs en diskussion kring resultatet som framkommit i studien som ställs mot 

bakgrunden som tidigare presenterats. Sedan diskuteras också tillförlitligheten i studien. Därefter 

kommer en sammanfattning av de slutsatser jag funnit av den genomförda studien presenteras. 

Avslutningsvis framförs mina egna tankar och kommentarer kring det självständiga arbetet, samt 

förslag på framtida forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur elever upplever Concept Cartoons, om och hur materialet 

kan utgöra ett bedömningsstöd samt hur lärare ser på arbetet med Concept Cartoons. För att besvara 

detta undersöktes dessa tre frågeställningar: 

 

1. Hur upplever elever Concept Cartoons? 

2. På vilket sätt kan Concept Cartoons utgöra ett stöd för bedömningen inom 

NO? 

3. Hur anser lärare att Concept Cartoons kan vara till hjälp i både undervisning 

och bedömning inom NO? 

 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna med både lärarna och eleverna visade att 10 av 12 elever, 

och samtliga tre lärarna, tyckte materialet var roligt att använda och att lektionen var givande. Det 

stämmer också bra överens med den tidigare forskningen som också visade på en ökad motivation när 

Concept Cartoons användes (Keogh & Naylor 1999, Fitnat & Ümit 2014). Den övergripande analysen 

visade att serietidningsformatet är tilltalande och någonting som fångar ett intresse kring fenomenet 

direkt. Samtidigt också genom observationerna, som visade att eleverna var väldigt fokuserade och 

involverade i samtalet och diskussionen om fenomenet. Detta visar att Concept Cartoons kan variera 

den vardagliga undervisningen och då motivera eleverna, men även kan det vara motiverande och 

inspirerande för läraren att genomföra en annan slags undervisning. Jag tror också att när materialet 

är via datorn så motiveras eleverna mer än om det hade varit ett utskrivet papper som de samtalat 

kring. Det uttryckte även eleverna som en skillnad mot den vardagliga undervisningen i 

naturvetenskap. Eleverna tyckte att det var roligt att använda datorn och även lärarna menade att 

användandet av datorn kan påverka eleverna positivt till materialet.  

    Resultatet från observationerna visade på att eleverna fick uttrycka mängder med vetenskapliga 

begrepp som exempelvis tyngdkraft, gravitation och atmosfären. Att använda naturvetenskapliga 

begrepp är en av de förmågor som Skolverket (2011) lyfter fram att undervisningen i de 

naturorienterande ämnena ska ge eleverna möjlighet att utveckla. Då gäller det bara för läraren att 

observera att eleverna använder sig av dessa begrepp och sedan väga in det i sin bedömning inom 

NO. Informanterna i studien beskriver också begreppen som en sak att bedöma. Men informant 2 lyfte 

fram kritiskt granskande som en av styrkorna med materialet. Den delen finns också med i 

kursplanen för de naturorienterande ämnena där Skolverket (2011) skriver att eleverna ska få utveckla 

ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. En 

intressant del var att I3 lyfte fram att man mycket väl kunde använda materialet som bedömningsstöd 

i svenska också. Om man fokuserar på att eleverna ska föra ett samtal och resonera kring ämnet 

tillsammans i gruppen. Hon uttryckte också vikten av att välja vad man ska bedöma vid ett tillfälle 
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om man ska använda materialet som ett bedömningsstöd. Det är då viktigt att man leder samtalet och 

lektionen så att eleverna får en möjlighet att visa den efterfrågade kunskapen.  

     I samtalet kring Concept Cartoons använde eleverna vid de olika observationstillfällena många 

vetenskapliga begrepp, trots att en stor del av gruppen endast går i årskurs 1. Det stämmer bra 

överens med det Ulfves et.al (2017) fått fram i sin studie kring elevers användande av vetenskapliga 

begrepp. Enligt deras studie är det väldigt bra att tidigt börja samtala och använda vetenskapliga 

begrepp. Observationerna visar att det var fler elever som hade väldigt utförliga och bra förklaringar 

varför bollen skulle landa igen och inte bara försvinna upp i rymden. Det är framförallt viktigt att 

samtalet handlar om begrepp som är någonting som eleverna kan stöta på i vardagen. Det utvecklar i 

sin tur elevernas nyfikenhet om sig själv som människa och saker som finns och händer runt om i 

deras omvärld som Skolverket (2011) skriver om i läroplanen. 

     I materialet finns det en extradel som heter ”idéer”, där läraren får inspiration vad som kan göras 

till diskussionsunderlaget. Det kan exempelvis vara att göra undersökningar tillsammans med 

klassen. Även detta finns med på flera ställen i Skolverkets (2011) kursplan för NO-ämnena. Elfström 

et.al (2014) menar också att det är viktigt för läraren att fånga upp elevernas tankar kring mekaniken 

för att hjälpa dem att utveckla leken till en undersökning av fysikaliska lagar. Att materialet är 

välgjort och inte kräver allt för mycket arbete från läraren anser informanterna vara väldigt positivt. 

Det finns nog en väldigt stor vinning i det eftersom att ett material där det krävs mycket ansträngning 

och förarbete oftast prioriteras bort som hjälp i planering av undervisningen. 

     I1 och I2 förklarade att det var svårt att använda materialet som ett bedömningsstöd i en sådan stor 

grupp som de hade under lektionen. Det liknar de tankar som framkommit i Chin och Theus (2009) 

studie angående svårigheter att göra en bedömning utan någon form av dokumentation, som 

exempelvis elevers anteckningar eller gemensamma påståenden. Detta eftersom att man som lärare 

inte hinner med att höra och se alla tankar och begrepp som uppkommer i en diskussion i en grupp 

med cirka 20 elever. I3 som hade en mindre grupp kunde också tänkt sig att det vore svårt att 

genomföra lektionen på ett bra sätt om gruppen varit större. Det kan vara väldigt svårt att utskilja 

individuella bedömningar på begrepp eller specifika kunskaper hos elever vid en lektion med 20 

elever. Därför är det nog fördelaktigt att genomföra Concept Cartoons i en mindre grupp för att 

underlätta ett öppet samtal och samtidigt kunna observera varje elev i den gruppen. Alternativet om 

man inte rent organisatoriskt kan undervisa för en mindre grupp, är att göra gruppindelningar i den 

stora gruppen och sedan gå runt och lyssna på diskussionerna i de mindre elevgrupperna. 

     Både resultatet från intervjuerna med lärarna och observationerna visar Concept Cartoons ger 

eleverna möjlighet att beskriva, förklara och berätta vad de kan kring naturvetenskapliga begrepp. 

Det visar att Concept Cartoons kan vara en form av bedömning som Jönsson et.al (2013) menar kan 

användas som ett stöd för elevers lärande.  

     Analysen av Concept Cartoons visade på en tydlig tanke med hur man kan använda sig av 

materialet i undervisningen. Det finns delar som förklarar hur det fungerar, ett diskussionsunderlag 

och sedan delar som ”ta reda på mer” och ”idéer” som uppmuntrar till undersökningar och vidare 

diskussion i klassen. Det överensstämmer också bra med Anderssons (2008; 63) tankar kring elevers 

progression inom NO-ämnena. Han menar att de yngre eleverna ska: ”Undersöka, upptäcka och 

beskriva den konkreta världen med hjälp av grundläggande begrepp.” och ”Genomföra och beskriva 

enkla undersökningar. Begynnande kvantifiering”. Det är precis vad eleverna får möjligheter att träna 

med hjälp av materialet, Concept Cartoons. Anderssons (2008) syn på elevers progression stämmer 

också väl överens med de resultat min studie visat. I min studie har det visat sig att även yngre elever 

förstår sig på och kan diskutera de fenomen som tas upp i Concept Cartoons. När de kan vara med 



24 

 

och samtala kring naturvetenskapliga begrepp och när materialet motiverar och skapar ett intresse för 

naturvetenskapen hos eleverna, som både min studie och tidigare forskning visar. Det är enligt 

Andersson (2008) viktigt att barn i en tidig ålder får detta intresse som då ligger till grund för att de 

ska kunna utveckla goda kunskaper kring exempelvis mekaniken. I detta arbete kan Concept 

Cartoons då vara ett utmärkt arbetssätt.   

       Det finns alltså flertalet saker från det centrala innehållet och övergripande målen från de 

naturorienterande ämnena som eleverna får visa kunskaper kring. Då finns det såklart också en god 

möjlighet att använda materialet som ett bedömningsstöd, sedan är det upp till varje lärare att 

utforma bedömningen med hjälp av materialet på bästa sätt. 

      I Skolinspektionens (2012) granskning av den naturvetenskapliga undervisningen i de svenska 

skolorna kom de fram till en rad åtgärder som undervisningen ska fokusera på för att förbättra NO-

undervisningen. Jag tror också att detta är viktiga delar att tänka på när man planerar och lägger upp 

sin undervisning i de naturorienterande ämnena. Det är med hjälp av dessa åtgärder som Sverige ska 

kunna uppvisa bättre resultat i TIMSS undersökningarna. I detta arbete tror jag att Concept Cartoons 

kan vara ett väldigt bra material att använda sig av som lärare. Det är väl kopplat till läroplanen, 

behandlar vardagsnära fenomen för eleverna, lätt att använda, fångar intresset hos eleverna, 

uppmuntrar till ett samtal i klassen, ger underlag till vidare undersökningar och ett roligt 

komplement till den vardagliga undervisningen.  

      

5.2 Tillförlitlighet 

Esaiasson et.al (2012:63) menar att det krävs en god koppling mellan den teoretiska definitionen och 

de frågor som ställs för att uppnå en hög validitet. Utifrån detta så är det mitt syfte, frågeställningar 

och den tidigare forskningen inom ämnet som ligger till grund för frågorna som ställdes på 

intervjuerna och vad jag tittade på under observationerna.  

     Vid observationerna var det lärarna som höll i lektionen. Det gjorde det möjligt för mig att 

koncentrera mig på att observera och inte vara delaktig i lektionen, vilket i sin tur gjorde att jag 

uppnådde en hög validitet. 

      Metodvalet har varit positiv för innehållsvaliditeten. Med både observationerna och intervjuerna 

av både lärare och elever, och samtidigt kompletterat detta med den övergripande analysen, har jag 

kunnat täcka in hela området jag avsåg att undersöka. 

     Ett bra alternativ för att fånga upp kroppsspråk och veta vem som säger vad är enligt Wibeck 

(2010) att filma intervjuerna. Även fast det skulle öka tillförlitligheten i studien valde jag bort detta 

eftersom att det också kan påverka deltagarna i interaktionen med den som intervjuar. Risken finns 

också att videokameran gör deltagaren obekväm i situationen och då kan det möjligtvis påverka 

resultatet i studien. För att öka reliabiliteten vid intervjuerna valde jag istället att spela in med hjälp av 

en diktafon, vilket gav mig möjlighet att agera observatör. Jag antecknade även information som 

skulle kunna göra skillnad vid analysen – bland annat kroppsspråk eller på vilket sätt personerna sa 

vissa saker (Ryen 2004).   

    Johansson och Svedner (2006) uttrycker att det är viktigt för reliabiliteten att samtliga intervjuer och 

observationer genomförs på samma sätt. Samma intervjufrågor och observationsschema har använts 

under samtliga intervjuer och observationer för att ge alla deltagare samma förutsättningar i studien.  

    Det är viktigt att ha i åtanke att det är svårt att generalisera för mycket av en studie likt denna. 

Urvalet är för lite, urvalet är också framtaget genom personliga kontakter, det är en begränsad tidsram 
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och det hade krävts en större studie i helhet för att generalisera resultatet för mycket (Johansson & 

Svedner 2006). 

5.3 Slutsats 

Det finns stora likheter mellan den tidigare forskning som presenterats under punkt 2.3 och de 

resultat som uppkommit från denna studies observationer, intervjuer och övergripande analys av 

Concept Cartoons.  

    Observationerna visade att eleverna var fokuserade och intresserade av lektionen, där Concept 

Cartoons användes. Likväl visade intervjuerna med både eleverna och lärarna att arbetssättet 

uppskattades och att alla förutom en deltagare ville använda det igen. Alla lärare tyckte att eleverna 

fick uppvisa kunskaper som begrepp, kommunikation och kritiskt granskande i användandet av 

materialet. Nackdelar som framkom i intervjuerna med lärarna var att ett användande av materialet 

som bedömningsstöd kan bli tidskrävande då man behöver använda det i mindre elevgrupper och att 

materialet saknade en uppläsningsfunktion. Resultatet från observationerna stämde väl överens med 

lärarnas syn på materialet som ett bedömningsstöd. Eleverna fick uppvisa kunskaper inom många 

delar från kursplanerna i de naturorienterande ämnena som mycket väl kan ligga till grund för en 

bedömning inom NO.  

    Ett användande av Concept Cartoons infattar också många av de delar som Skolinspektionen (2012) 

tagit upp som åtgärder att göra i NO-undervisningen för att uppnå bättre resultat i de 

naturorienterande ämnena.  

5.4 Vidare forskning och avslutande kommentarer 

Det är viktigt att ha i åtanke att det är svårt att dra för stora slutsatser av en studie likt denna. Urvalet 

är för litet, tidsramen är begränsad och det hade krävts en större studie i helhet för att kunna dra 

bredare slutsatser. 

    Under min studie har jag några gånger stött på tankar och idéer om anpassningar till min studie 

som jag hade velat genomföra, men som av olika anledningar inte passat in. Därför kommer här några 

förslag på vidare forskning som jag finner intressant om Concept Cartoons. 

   Tidigare har jag tagit upp att jag varit intresserad att genomföra fokusgrupper vid en mer omfattad 

studie. Detta för att se hur interaktionen mellan flera lärare i en gruppintervjusituation kan utveckla 

resultatet och deras syn på materialet.  

   Att genomföra en slags jämförelsestudie vore också intressant med Concept Cartoons. Med det 

menar jag att en grupp elever hade fått arbeta med ett ämnesområde med en ”vanlig” undervisning 

och en annan grupp hade blivit undervisade med hjälp av Concept Cartoons. För att sedan jämföra 

deras kunskapsutveckling före och efter de olika undervisningarna. 

    Tidigare studie av Keogh och Naylor (1999) visade att en nackdel man funnit med Concept 

Cartoons var att några elever kunde ta över diskussion och lämna andra passiva. Studien av Chin och 

Teou (2009) kom fram till att dokumentation kan vara ett sätt för lärare att hinna med att 

uppmärksamma och höra allas tankar och idéer, och motverka att några blir passiva. Jag fann också i 

mina resultat att andra faktorer som kan påverka är lärarnas förhållningssätt, exempelvis hur ordet 

fördelas i klassrummet, eller hur läraren väljer att placera sig i klassrummet, bland annat runt ett 

bord. Dessa resultat har gjort mig intresserad att genomföra vidare forskning kring att hitta ytterligare 

sätt som kan påverka användandet av Concept Cartoons och samtidigt motverka att vissa blir passiva.  

    Jag tycker avslutningsvis att det är väldigt roligt och inspirerande att jag med denna studie fått 

undersöka ett av de material jag kan tänkas använda mig av i mitt framtida klassrum. Det är roligt att 
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Concept Cartoons verkar tas emot och uppskattas från både elev-och lärarperspektiv. Med mitt 

resultat i ryggen känner jag mig ännu mer säker på att det är viktigt att vara öppen för nya idéer och 

tankar för att utveckla sin egen undervisning. 
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https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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Bilaga 1 – Exempel från Concept Cartoons 
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Bilaga 2 – Inbjudan till deltagande i studien 
 

Hej Lärarens namn! 

Jag är mycket glad över att du är intresserad att vara delaktig i min studie. Det ska bli väldigt intres-

sant att få ta del av det du har att säga om Skolverkets material, Concept Cartoons.  

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare och elever tänker kring materialet och hur det kan 

användas i den vardagliga undervisningen.   

     Concept Cartoons är ett material som är framtaget av Brenda Keogh och Stuart Naylor. Syftet de 

två hade med materialet var att inspirera undervisningen i NO till fler och mer omfattade 

diskussioner och samtal kring vardagsnära fenomen inom naturvetenskapen. Detta är viktigt enligt 

dem för att uppmuntra eleverna till diskussion för att utveckla deras begreppsförståelse inom NO 

och samtidigt skapa ett intresse och öka motivationen till att lära sig nya saker om naturvetenskapen.  

     Jag skickar med en guide för att kunna ladda ner materialet från Skolverkets hemsida. Stöter ni på 

problem med detta är det bara att höra av sig till mig så hjälper jag er! 

     Undersökningen hos er kommer gå till på följande sätt: Ni kommer att få hålla i en lektion med 

hjälp av Concept Cartoons. Vidare vill jag ha en gruppintervju med fyra elever från er klass. Intervjun 

kommer att handla om deras uppfattningar kring att använda materialet. Till sist vill jag ha en 

intervju med er. 

    Självklart får du ta del av studien när den är klar i juni! Jag hoppas att det är okej att jag spelar in 

intervjun då det är viktigt för mig att inte missa viktig information. Självklart kommer denna 

inspelning endast att användas i samband med uppsatsskrivandet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Niklas Nygren 

 

 

Guide till att ladda ner Concept Cartoons: 

 

Gå in på: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi 

 

Under rubriken ”Concept Cartoons” finns det både länkar till att ladda ner materialet för PC och Mac.  

 

När du laddat ner det trycker du på ”Open”. Då kommer du in i en mapp som det finns en fil som 

heter ”CC Science Revised Edition.exe”, tryck på den sedan ”Extract all”.  

 

Då öppnas en likadan mapp som innan men filen ” ”CC Science Revised Edition.exe” har nu fått en ny 

ikon som liknar en pojke, tryck på den så kommer du in i programmet.  

 

Väl där är det lektionen ”6.7 Fotboll” under fliken ”6 Kraft och rörelse” som ska användas på 

lektionen. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi
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Bilaga 2 

 

Bilaga 3 – Intervjumanual elever 
 

Kvalitativ samtalsintervju – En grupp elever årskurser 1-3 

 

Introduktionsfrågor: 

1. Vad heter du och vilken årskurs går du i? 

2. Vad tycker ni om att arbeta med NO? 

 

Frågor: 

1. Vad fick ni göra på lektionen som ni nyss hade? (Visa en utskriven bild på Concept Cartoons) 

2. Vilka skillnader tycker ni att den här lektionen hade om man jämför med andra NO-lektioner? 

3. Vad tyckte ni om lektionen? 

4. Är det här något ni skulle vilja göra fler gånger? 

5. Avslutningsvis, är det något annat ni vill säga eller tillägga om materialet eller lektionen? 
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Bilaga 4 – Intervjumanual lärare 
 

Kvalitativ samtalsintervju – Lärare årskurs 1-3. 

 

Introduktionsfrågor:  

1. Vilken årskurs arbetar du i just nu? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare i årskurserna 1-3? 

4. Vilken utbildning har du? 

 

Frågor: 

1. Du har precis använt Concept Cartoons. Vad tyckte du om materialet? 

2. Vilka styrkor/svagheter tycker du materialet har? 

3. Ser du några likheter/skillnader från din ”vanliga” NO-undervisning? 

4. Materialet är också ett bedömningsstöd, tycker du att det kan användas som det också? 

5. Anser du att materialet tillåter eleverna att visa sina kunskaper inom NO, för dig att sedan 

bedöma? 

6. Tror du att materialet skulle kunna underlätta sin bedömning av eleverna inom NO? 

7. Är Concept Cartoons något du skulle vilja använda dig av fler gånger? 

8. Avslutningsvis, är det något annat du vill säga eller tillägga om materialet eller lektionen? 
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Bilaga 5 – Observationsschema 

 

 

Hur fokuserade är eleverna på lektionen? Vilka begrepp använder sig eleverna av? 

Får eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar? Hur många/Vilka är delaktiga i lektionen? 

Övrigt:  

 

 


