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Abstract 
This study compared pre-school and primary school year three pupils’ knowledge and percep-

tion regarding structure and function of the human skeleton and the various skeletal compo-

nents. Fourteen pupils where provided with a sheet of paper consisted of an outline of the hu-

man body and were instructed to draw the human skeletal system, as they perceived it to be. 

Thereafter, the pupils were interviewed on their skeletal knowledge based on their drawings. 

The study utilized individual semi-structured interviews. The results depicted an increase in 

knowledge between pre-school and primary year three pupils. In both grades the pupils’ per-

ception of the skeleton component functions were: movement, walking, standing, pick up and 

hold objects. Nonetheless, only the pupils in primary year three displayed knowledge of the 

skeleton’s capability to protect the body’s organs. Furthermore, the results showed that the 

pupils in both grades had adequate knowledge, regarding the skeleton components in the 

limbs. Pupils in both grades displayed a decreased amount of knowledge regarding the hip-

bone compared to the rest of the skeleton components. 
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Sammanfattning 
Denna studie jämförde kunskaper och uppfattningar som elever i förskoleklass och i grund-

skolans årskurs tre har om människoskelettet och de olika skelettdelarnas struktur och funkt-

ion. Fjorton elever tilldelade ett pappersark med en färdigskissad människokropp på och in-

struerades att rita hur de uppfattade att människoskelettet såg ut. Därefter intervjuades ele-

verna om sina skelettkunskaper utifrån deras ritningar. Studien omfattade enskilda semi-struk-

turerade intervjuer. Resultatet visade att det fanns en kunskapsutveckling från förskoleklass 

till grundskolans årskurs tre. Elevers uppfattning i båda årskurserna om skelettdelarnas funkt-

ion var att skelettdelarna behövdes för att kunna röra sig, gå, stå, plocka upp och hålla i saker. 

Dock visade det sig att det enbart var eleverna i grundskolans årskurs tre som hade kunskaper 

om skelettets funktion, att skydda kroppens inre organ. Vidare visade det sig att eleverna i 

båda årskurserna hade goda kunskaper om skelettdelarna i lemmarna. Den skelettdel som ele-

verna i båda årskurserna hade minst kunskap om var höftbenet, jämfört med de andra skelett-

delarna. 

 

Nyckelord: förskoleklass, grundskola årskurs tre, barn, inre organsystem, människokropp, 

ben, struktur, funktion, naturvetenskap, biologi, anatomi 
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Bakgrund 

Människan har alltid varit nyfiken och vetgirig när det gäller sin närmaste omgivning och öv-

rig omvärld. Både barn och vuxna skapar sig en uppfattning om hur omgivningen som de le-

ver i fungerar, genom att utforska och pröva sig fram, vilket liknar det sätt naturvetenskapliga 

forskare jobbar på (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godeé, 2014). Speciellt när det 

kommer till barn så har de en naturlig nyfikenhet och vilja att lära sig om sin kropp och deras 

frågor varierar beroende på åldern (Andersson, Emanuelsson, & Zetterqvist, 1993), vilket jag 

uppmärksammade under min verksamhetsförlagda utbildning. Eleverna ställde många vad, 

hur och varför frågor under biologilektioner. Enligt kursplanen i Lgr11 för grundskolan så be-

skrivs det att man ska utgå från elevers nyfikenhet, intressen, erfarenheter och kunskaper 

inom ämnet (Skolverket, 2017a; Skolverket, 2017b). Nyfikenhet skapar intresse och vilja att 

veta mer, vilket i sin tur gör att elever vill få svar på frågor. Detta kan öppna nya världar och 

upptäckter för elever inom biologiämnet (Skolverket, 2017a). Vidare så nämns det även i läro-

planen för den obligatoriska skolverksamheten för förskoleklasser till slutet av grundskolans 

årskurs tre, att undervisning och stoffet som ska läras ut bör anpassas utifrån varje elevs förut-

sättningar och behov samt utifrån vilka förkunskaper och erfarenheter eleverna har med sig 

(Skolverket, 2017b). Dessutom ska eleverna i slutet på grundskolans årskurs tre ha utvecklat 

kunskaper om kroppens olika delar och hur de fungerar samt faktorer som kan påverka män-

niskans hälsa (Skolverket, 2017b). Det finns flera anledningar till att man ska undervisa om 

människokroppen enligt forskning (Andersson et al., 1993). En är fortsatt stimuli av den na-

turliga nyfikenhet elever har om sin kropp och en annan är att kunskap om kroppen utgör en 

viktig aspekt när det kommer till varje individs hälsa. Den kunskapen kan bidra till att ut-

veckla kännedom om hur bl.a. kosten kan påverka kroppens hälsa, ohälsa och tillfrisknande 

(Andersson et al., 1993; Granklint Enochson, 2012). Dessutom nämner forskning att utveck-

landet av förståelse för de skillnader och likheter som finns när det kommer till människan 

och andra organismer påverkar individers förhållningssätt till djur och levande organismer 

(Andersson et al., 1993).  

Barn och ungdomar idag växer de upp i ett samhälle där de får mer tillgång till information 

och fakta (Elfström et al., 2014). Med tanke på teknologins snabba utveckling, t.ex. internet, 

datorer, surfplattor och mobiler, så har samhället förändrats och gjort det möjligt att hitta 

information och kunskap lättare och mycket snabbare än tidigare (Säljö, Liberg & Lundgren, 

2014). Dagens barn växer upp nära denna teknologi med t.ex. surfplattor i barnvagnen och 

smarttelefoner på huvudkudden. Nästan alla som bor i Sverige har internetuppkoppling i sina 

hem och användningen av internet hos barn fortsätter att öka samt sänker sig längre ner i 

åldrarna (Davidsson & Thoresson, 2017). Generellt sätt får barn redan vid två års ålder sin 

första inblick i internetvärlden genom olika spel, video, filmer och pedagogiska appar, och vid 

nio års ålder använder barn internet i skolan för att söka information för olika skoluppgifter 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Mycket av de kunskaper som lärdes ut i skolan förr lär sig 

nu många elever utanför skolan, vilket har resulterat i att förutsättningarna för 

skolverksamheten har förändrats inom många områden (Säljö et al., 2014). Då kan man fråga 

sig: Hur mycket information och kunskap har eleverna inom olika ämnesområden? Vad bär de 

med sig i sin ryggsäck när de kommer till skolan?  
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Det har gjorts en del forskning när det gäller elevers kunskaper och uppfattning om 

människokroppen och dess olika organsystem samt människoskelettet (Cuthbert, 2000; 

Gellert, 1962; Reiss & Tunnicliffe, 1999, 2001; Reiss, Tunnicliffe,  Andersen, Bartoszeck, 

Carvalho, Chen, & Mulemwa, 2002; Schilder & Wechsler, 1935 refererad i Tamm 1996; 

Tunnicliffe & Reiss, 1999). Några stora nationella och internationella undersökningar har 

utförts i t.ex. England och Norge, vilket väckte min nyfikenhet för vilka kunskaper samt 

uppfattningar barn har idag i Sverige om människoskelettet. Har barns uppfattningar 

förändrats över tid? Kan barn mer om människokroppen idag än vad de kunde förr i och med 

den teknologiutveckling som råder idag? Kan barn mer om människokroppen och 

människoskelettet när de slutar grundskolans årskurs tre, än vad de kunde när de började 

förskoleklass? Hur mycket har barn med sig i sitt bagage när de börjar förskoleklass? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att jämföra de kunskaper och uppfattningar elever i förskoleklasser 

(sex och sju år) och elever grundskolans årskurs tre (nio och tio år) har om människoskelettet. 

Detta för att få en uppfattning och förståelse om vad elever kan om människoskelettets funkt-

ion och struktur när de börjar förskoleklassen samt vilka kunskaper de utvecklar under de ti-

diga skolåren. Begreppet funktion avser i denna studie skelettets och skelettdelarnas roll och 

begreppet struktur avser skelettet och skelettdelarnas form, placering samt hur de är samman-

fogade. Min övergripande frågeställning var: 

Vilken kunskap och uppfattning har barn i förskoleklasser och i grundskolans årskurs tre om 

människoskelettets struktur och funktion. Hur ser skillnaden ut i kunskap och uppfattning 

mellan barn i förskoleklasser och grundskolans årskurs tre om människoskelettets struktur och 

funktion. Det vill säga vilka kunskaper och uppfattningar har elever om skelettets uppbyggnad 

och form, såväl som helhet liksom de olika skelettdelarna fingrar, tår, skalle, ryggrad, lemmar, 

höftben och revbens struktur och position samt vilken funktion och vilket syfte som skelettet 

har i kroppen, såväl som helhet liksom de olika skelettdelarna fingrar, tår, skalle, ryggrad, 

lemmar, höftben och revben? 

De mer specifika frågeställningarna/forskningsfrågorna var: 

1. Har elever kunskaper om skelettets uppbyggnad och form och i så fall vilka kunskaper 

har de när det gäller struktur? 

2. Har elever kunskaper om skelettets funktion och i så fall vilka kunskaper har de när 

det gäller fingrar, tår, skalle, ryggrad, lemmar, höftben och revbenens funktion? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Tidigare forskning har visat att både vuxna och barn har en diffus uppfattning om människo-

kroppens olika organ och organsystem (Tamm, 1996). Vuxna hade svårt att placera vart de 

olika organens specifika läge var beträffande organ som hjärtat, njurar och levern. När det 

gällde barn så var denna okunskap än mer uppenbar, barn som gick i förskolan uppfattade inte 

vad som fanns i deras kroppar, utan de relaterade till vad de själva hade ätit, vad de hade stop-

pat in i sin kropp och vad som kom ut (Tamm, 1996). Enligt tidigare studier så är det runt tio 

års ålder som barn förstår att kroppens inre består av eller är uppbyggd av olika organ som t. 

ex hjärta, lungor samt skelett, liksom att utsidan av kroppen består av t.ex hår, fingrar, ögon 

och näsa (Carey, 1985). Å andra sidan visar annan forskning på att barn i yngre åldrar har bio-

logiska kunskaper och att barns erfarenheter av levande organismer i tidig ålder är en viktig 

aspekt som påverkar barnens biologiska kunskaper (Inagaki, 1990; Hatano & Inagaki, 1994; 

refererat i Prokop & Faněoviěová, 2006). Dock visade det sig i en studie, där 175 elever del-

tog mellan åldrarna fyra till 20, att barn hade mer kunskaper om människoskelettet än om an-

nan levande organism som t.ex. råtta (Tunnicliffe & Reiss, 1999).   

En hel del forskning när det gäller barns uppfattning och kunskap om människokroppen har 

gjorts tidigare. Några forskare har gjort studier där de har undersökt elevers uppfattning om 

vad de tror finns inuti deras kroppar (Cuthbert, 2000; Gellert, 1962; Granklint Enochson, 

2012; Reiss & Tunnicliffe, 1999, 2001; Reiss et al., 2002; Schilder & Wechsler, 1935 refere-

rad i Tamm, 1996; Tunnicliffe & Reiss, 1999). De som först forskade och undersökte om 

barns uppfattning om människokroppens inre organ, var Schilder och Wechsler (1935), de 

studerade barn mellan åldrarna fyra och 13, där barnen fick beskriva vad de trodde fanns inuti 

sina kroppar (refererad i Tamm, 1996). Det visade sig att de yngre barnens uppfattning om 

vad som fanns i kroppen var mat och ju äldre barnen blev så utvecklades deras kunskaper och 

uppfattningar om att människokroppen består av många delar och organsystem. Barn vid elva 

års ålder kunde visa kunskaper som t.ex. att människokroppen har ett skelett och att det är 

skelettet som håller upp kroppen (refererad i Tamm, 1996).  

I en undersökning som utfördes 1962 intervjuades 96 barn från åldrarna fyra till 16 år, med 

syfte att ta reda på barns och ungas uppfattning och föreställning om vad de trodde fanns i de-

ras kroppar (Gellert, 1962). Det som utmärker denna studie är att dessa barn vårdades på sjuk-

hus och hade någon kronisk eller akut sjukdom. I intervjun ombads barnen att rita specifika 

organ och visa dess storlek och placering, samt svara på frågan om vilken funktion organen 

hade. Barnen fick rita på två olika papper som hade redan uppritade människokroppar, det ena 

pappret hade framsidan och det andra hade baksidan av kroppen. De yngsta barnen, som var i 

åldrarna fyra och fem, trodde att deras kroppar innehöll blod, mat och ben, barn i åldrarna sju 

och åtta nämnde även hjärtat och barn i åldrarna nio och tio kunde även nämna andra organ. 

Det som uppmärksammades i intervjun och i ritningarna var att barn som hade gått igenom 

någon typ av kronisk eller akut sjukdom eller skada, hade mer utvecklad kunskap om männi-

skokroppen. Det gällde speciellt kunskapen om det problematiska organet, dess funktion och 

plats, jämfört med friska barns kunskap om organet. Några barn hade ritat det sjuka eller ska-

dade organet utanför människokroppen, vilket t.ex. kunde vara en bruten skelettdel (Gellert, 

1962). Detta visar att barns erfarenheter påverkar deras kunskaper om hur människokroppen 
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ser ut inuti samt organens placering och funktion. Vidare så visade det sig i studien att en av 

de mest nämnda organsystem, som barnen visste fanns i deras kroppar, var skelettsystemet 

(Gellert 1962). Utav det totala antalet deltagande barn så nämnde 75 procent specifikt skelet-

tet samt att alla barn under åtta kunde nämna någon typ av benfunktion. Dessutom visade 26 

procent av de deltagande barnen att de kunde sammankoppla skelettets funktion med krop-

pens sammanhållning. Slutligen visade det sig att elevers kunskapsutveckling om kroppen 

ökade kraftigt vid nio års åldern (Gellert, 1962).   

Fortsatt forskning visar på vilka kunskaper och uppfattningar elever eller barn hade om män-

niskokroppen, några av dessa undersökningar gjordes i södra England och internationellt 

(Reiss & Tunnicliffe, 1999, 2001; Reiss et al., 2002). I dessa undersökningar fick eleverna tio 

till 15 minuter på sig att rita på ett blankt A4-ark vad de trodde fanns inuti sina kroppar. Till 

skillnad från Gellerts (1962) metod fick eleverna själva rita konturerna av en människokropp 

på A4-arket och innanför dessa konturer så ritade eleverna de organ som de trodde fanns i 

sina kroppar. Ritningarna som eleverna gjorde, där man undersökte vilka organsystem elever 

kunde, rankades utifrån en sjugradig skala som visade den biologiska förståelsen av männi-

skokroppens olika organsystem (Reiss & Tunnicliffe, 2001; Reiss et al., 2002). Vidare ranka-

des ritningarna som eleverna gjorde, där man undersökte vilka kunskaper eleverna hade gäl-

lande skelettsystemet, utifrån en sjugradig skala som visade den biologiska förståelsen av 

människoskelettet (Reiss & Tunnicliffe, 1999). Dock togs ingen hänsyn när det gällde elever-

nas ålder när de sjugradiga skalorna utformades.  

I en av de undersökningar som gjordes tittade man på vilka kunskaper elever hade när det 

kom till människoskelettet i syfte att utveckla och göra undervisningen om människoskelettet 

mer effektiv (Reiss & Tunnicliffe, 1999). Sammanlagt 102 elever från fem till elva år deltog 

(Reiss & Tunnicliffe, 1999). Studien visade att ju äldre eleverna var desto högre resultat 

nådde de i genomsnitt, men oavsett ålder och kunskap så var det få elever som hade någon 

form av generell realistisk förståelse för människoskelettet (Reiss & Tunnicliffe, 1999). Vi-

dare gjordes en tvärsnittsstudie med 158 elever från fyra till 16 års ålder samt studenter från 

18 till 20 år, där man undersökte vilka kunskaper eleverna hade om organsystemen (Reiss & 

Tunnicliffe, 2001). Det gjordes även en internationell studie där 11 länder analyserades (Reiss 

et al., 2002). Liksom annan forskning fram till dess så kom forskarna fram till, att det fanns en 

allmän tendens att ju äldre eleverna var desto högre resultat nådde de (Gellert, 1962). Oavsett 

ålder så visade det sig att de flesta elever och studenter inte hade förståelse för hur organsyste-

men fungerade och hur de var sammankopplade: ”...students fail to see what is inside themsel-

ves as a functioning whole. Rather their ’insides’ consist of a scattered assemblage of isolated 

organs incomplete organ systems.” (Reiss & Tunnicliffe, 1999, 2001; Reiss et al., 2002 s. 

395).  

År 2000 genomfördes en undersökning i England som omfattade 348 skolbarn i åldrar sju till 

elva år (Cuthbert, 2000). Likt Reiss och Tunnicliffes (1999) undersökning så fick barnen rita 

vad de trodde fanns i sina kroppar och var det fanns. Det som utmärkte undersökningen var att 

barnen ritade många olika typer av skelettdelar, några barn hade ritat skelettdelar som hund-

ben, några hade ritat revbenen liknande en bur där vertikala och horisontella skelettdelar var 

ritade och några hade ritat skelettdelar horisontellt i armar och ben (Cuthbert, 2000). Likt 
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Reiss och Tunnicliffe (1999) så hittades det inte tillräckligt med indikationer i elevernas rit-

ningar som visade om de olika skelettdelarna är sammanfogade på något vis. Det som kom 

fram var att organ flöt fritt runt i kroppen och inte var sammankopplade på något sätt med de 

andra organen i kroppen (Cuthbert, 2000).  

När det kommer till didaktik och läroplaner inom de vetenskapliga ämnena som t.ex. biologi 

så nämner forskare att man skulle kunna utveckla dessa läroplaner genom att utgå från elevers 

erfarenheter som de har med sig till biologilektionerna (Reiss et al. 2002). I svenska styrdoku-

ment står det skrivet att man bör utgå från elevernas intresse och erfarenheter: ”Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2017b, s. 8). Vidare så näm-

ner forskare att man skulle kunna hjälpa fler barn och elever att utveckla förståelse för hur 

människokroppen fungerar som helhet (Reiss & Tunnicliffe, 1999; Reiss et al., 2002; Gran-

klint Enochson, 2012). De nämner att barn lär sig om människokroppen i olika steg och första 

steget är att barn lär sig att människokroppen innehåller olika enskilda organ som t.ex. skelett. 

Sedan så inser de att dessa enskilda organ finns på specifika positioner i kroppen och därefter 

så förstår barn att vissa organ är sammankopplade till en funktionell enhet som t.ex. revben 

och lemmar. I vissa fall kan elever även förstå hur olika organ är sammankopplade till ett helt 

organsystem som t.ex. skelettsystemet. Utifrån ett lärande perspektiv så anses det bättre att 

börja med att lära ut om enskilda organ och sedan hjälpa elever att förstå hur dessa organ är 

sammankopplade till ett helt organsystem (Reiss & Tunnicliffe, 1999; Reiss et al., 2002; 

Granklint Enochson, 2012). Grundat på ovan när det gäller elevers lärande i årskurserna för-

skoleklass till grundskolans årskurs tre, så nämns det i läroplanen i ämnet biologi att de ska 

lära sig om människans olika kroppsdelar samt deras namn och funktion (Skolverket, 2017b). 

I första hand så ska de organ som eleverna kan känna och se på läras ut som t.ex. skelettet, 

som man kan känna och hjärtat som går att känna hjärtslagen av (Skolverket, 2017b).     
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Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom syftet med denna studie är att jämföra vilka kunskaper och uppfattningar elever har 

om människoskelettet i förskoleklass och i grundskolans årskurs tre samt att elevernas ålder 

(6–7 år och 9–10 år) varierar bör man tänka på att även elevernas kognitiva utveckling varie-

rar beroende på ålder (Hwang & Nilsson, 2003). I min studie användes metoden intervju där 

eleverna fick rita och besvara frågor om människoskelettet och det var då viktigt att tänka på 

att även elevers kognitiva ritförmågor varierar sinsemellan (Farokhi & Hashemi, 2011).  

Jean Piaget (1896-1980) är enligt Hwang och Nilsson (2003) en av de mest inflytelserika fors-

kare och utvecklingsteoretiker, när det gäller den kognitiva utvecklingen hos barn från noll till 

tolv år. Piaget ansåg att barn utvecklar kunskaper om sig själv och den omgivning som de be-

finner sig i, genom samspelet som sker mellan barnets egna aktiviteter och omgivningen (re-

fererad i Tamm, 1996). Den kognitiva utvecklingen omfattar enligt Piaget: ”tänkande”, 

”minne”, ”begreppsbildning” och ”varseblivning” (referad i Tamm, 1996, s. 13). Det som Pia-

get kom fram till var att barnets kognitiva utveckling består av fyra olika stadier som bygger 

på varandra, när barnet befinner sig i ett stadie så ska det ha gått igenom stadiet innan (Hwang 

& Nilsson, 2003; Tamm 1996). I det första stadiet som är det sensomotoriska stadiet (ca 0-1,5 

år), utvecklar barnet kunskaper samt uppfattningar om olika saker och ting, genom att an-

vända sig av alla sina sinnen: smak, syn, hörsel och känsel (Tamm, 1996). Vidare så talar de 

flesta barnen inte än, detta gör att de måste kommunicera genom kroppsspråk och ansiktsut-

tryck. Barn som befinner sig i detta stadiet har ingen uppfattning om hälsa och sjukdomar, 

dock så kan de uttrycka t. ex. obehag och glädje. Det andra stadiet som är det preoperation-

ella stadiet (ca 2-7 år), uppfattar barnet allt i sin omgivning utifrån sin egna synvinkel, alltså 

egocentristiskt (Hwang & Nilsson, 2003). Från att barnets värld har varit konkret och prak-

tisk, där människor, ting och företeelser har varit närvarande (Tamm, 1996) så har barnets 

värld blivit mer abstrakt och symboliskt, där barnet kan fantisera, leka och återskapa skeenden 

i minnet som barnet varit med om tidigare (Tamm, 1996). I slutet av detta stadie då barnet är i 

fem- och sexårs ålder, så har barnet kunskaper om något/några organ i kroppen samt vad syf-

tet är med organet, som t. ex. att man behöver lungorna för att andas och få luft och att man 

behöver hjärtat som slår för att leva (Tamm, 1996). I det tredje stadiet är det konkreta operat-

ionernas stadium (ca 7–11 år), utvecklar barnet ett logiskt tänkande när det kommer till kon-

kreta ting och kan nu systematiskt gruppera ting och händelser. Barnet förstår nu att hjärtats 

funktion är till för att pumpa blod runt i kroppen och att hjärnan är det organ som styr vår 

kropp. Det sista och fjärde stadiet är det formella operationernas stadium (ca 12 år och uppåt) 

där barnet och ungdomen in i vuxen ålder ett logiskt tänkande kring abstrakta ting. Barnet och 

ungdomen kan dra logiska slutsatser samt uppskatta de konsekvenser som kan bli av en del 

gärningar. När det kommer till kroppen så har barnet och ungdomen utvecklat tillräckligt med 

kunskaper och kan förstå hur organ och organsystem fungerar och hänger ihop (Tamm, 1996). 

När det kommer till denna studie så berör den det andra och tredje utvecklingsstadiet, ef-

tersom eleverna som går i förskoleklass är antingen fem eller sex år gamla och eleverna som 

går i grundskolans årskurs tre är antingen nio eller tio år gamla.  

En inflytelserik psykolog som anses vara grunden till den sociokulturella traditionen är den 

ryske forskaren Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934), som delvis hade stort intresse för 
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språkets och tänkandets process och utveckling (Säljö, 2014). Teorin som den ryske forskaren 

förespråkar är att språket i sig påverkar individens tankeprocess samt att verbal kommunikat-

ion påverkar individens tänkande (refererad i Brooks, 2009). Språket i sig är ett redskap, a 

sign system, som människan använder för att kommunicera med andra, uttrycka sig och an-

vända begrepp för att utveckla en djupare förståelse genom att systematisera sin omgivning 

(Säljö, 2014). Enligt Vygotskij (1986) när det kommer till att kommunicera och förmedla 

budskap så används två typer av redskap ”språkliga” som t. ex. bokstäver och siffror och ”ma-

teriella” som är fysiska redskap som t.ex. tangentbord, kniv och miniräknare (Säljö, 2014, s. 

298). Dessa två typer av redskap går hand i hand, t. ex. använder man en miniräknare för att 

göra olika beräkningar genom att slå in siffror och ett tangentbord använder man för att kunna 

skriva in symboler som t.ex bokstäver som i sin tur blir till ord och meningar. Detta gäller 

även bilder och ritningar som finns på papper eller på olika skärmar (Säljö, 2014). Grundat på 

Vygotskijs teori så utvecklar Brooks (2009) teorin om att teckning eller ritning är ett verktyg 

som påverkar individers tankeprocess när det gäller visuella objekt. Brooks (2009) nämner att 

teckning är ett verktyg som främjar barns tänkande och mening och som gör att barn kan 

kommunicera och uttrycka tankar och idéer. I denna studie så får eleverna använda sig av 

språkliga och materiella redskap. De får rita på papper och muntligt förmedla sin kunskap och 

uppfattning om människoskelettets struktur och funktion. 
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Metod 

Urval 

Urvalet av skolor baserades på att slumpmässigt välja ut fyra kommunala skolor och efter de-

ras godkännande lotta fram två. Bakgrunden till mitt val av kommunala skolor var att de oft-

ast inte följer någon specifik pedagogik eller tema som t.ex. montessoripedagogik. Dessutom 

fanns det inte tillräckligt många fristående skolor i kommunen för att en slumpmässig lottning 

skulle vara möjlig. Därefter bestämde jag mig för att ha en klass av varje årskurs på varje 

skola. På de skolor där det fanns fler klasser att välja mellan lottade jag fram en klass och 

fanns det bara en klass tog jag den.  

Många skolor idag har elever som har svenska som andraspråk och talar ett annat språk 

hemma än svenska (modersmål). Därför valde jag kriteriet att eleverna som gick i förskole-

klassen skulle ha gått i svensk förskola i minst ett år samt att eleverna i årskurs tre skulle ha 

gått i svensk förskoleklass för att kunna delta i studien. Jag bortsåg från individers religion, 

tradition och kultur. Mitt mål var att intervjua åtta elever ur två förskoleklasser och åtta elever 

ur två klasser i grundskolans årskurs tre, sammanlagt 16 elever. Av dessa elever så skulle det 

vara åtta flickor och åtta pojkar, fyra pojkar och fyra flickor ur varje klass. När det kom till 

urvalet av elever så lottade vi, lärarna och jag, tillsammans med de elever som fått tillåtelse 

via samtyckesformuläret (bilaga 3) att delta i studien, fram de elever som skulle ingå i studien.  

Om det var någon som ångrade sig och inte ville delta, så lottade vi fram en annan elev som 

fick delta istället. Lärarna valde bort några elever som de ansåg skulle ha svårt att delta i stu-

dien. Dock fanns det ingen möjlighet att göra slumpmässig lottning i två klasser och detta 

med anledning till att det inte fanns tillräckligt många pojkar närvarande i en klass och till-

räckligt många flickor i en annan klass. Vidare så hade två intervjuer inte besvarats fullstän-

digt och plockades bort från undersökningen. Antalet intervjuer blev således 14, sju elever i 

de både förskoleklasserna och i grundskolans treor. Av dessa elever var det tre flickor och 

fyra pojkar i förskoleklasserna samt tre pojkar och fyra flickor i grundskolans treor. 

I min redovisning nämns inga namn eller personliga uppgifter utan jag har numrerat de elever 

som intervjuats, på grund av anonymitetsskäl och sekretess. Detta gäller även de ritningar som 

tagits med i studien. Eleverna som hörde till förskoleklasserna numrerades från ett till sju och 

förkortades till t.ex. elev ett (fk1) och eleverna som hörde till grundskolans årskurs tre numre-

rades också ett till sju och förkortades till t.ex. elev ett (3:1).   

Datainsamlingsmetod 

I denna studie valde jag att ha en enskild kvalitativ semistrukturerad intervju med elever i 

yngre åldrar då det enligt Doverborg och Samuelsson (2000) ansågs vara den mest passande 

metod för att ta reda på elevers kunskaper, tankar och uppfattningar om människoskelettet. In-

tervjun bestod av två delar: (1) att rita skelettsystemets olika skelettdelar i en på förhand upp-

ritad människokropp på ett A4-ark (bilaga 1b) och (2) svara på öppna frågor med följdfrågor. 

Vid intervjuns start fick eleven instruktionen: ”Jag vill att du ritar de olika skelettdelar som du 

vet eller tror att du vet finns i kroppen”. Ritningarna användes sedan som utgångspunkt för 
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intervjun, där eleverna fick berätta om vilka skelettdelar de ritat. Därefter fick eleverna ett 

andra pappersark med en människokropp på, där fick de rita de skelettdelar som de kom på då 

jag ställde intervjufrågor. Mina frågeområden var: vilka delar vårt skelett består av, om man 

behöver skelettdelar i kroppen och vad skulle hända om vi inte hade skelettdelar i kroppen. 

Syftet med den andra delen av intervjun var att låta eleverna synliggöra sina uppfattningar och 

kunskaper. Intervjuerna spelades in och under tiden så noterade jag även ner vad eleverna be-

rättade, för att kunna ställa bra följdfrågor till eleven. Genom att ställa följdfrågor så får man 

enligt Kilhlström (2007) som intervjuare en djupare förståelse av elevers uppfattningar.  

Procedur 

Till att börja med så kontaktade jag skolledarna och lärarna personligen på de skolor som jag 

ville göra min studie, för att få deras godkännande. Sedan bokade vi ett datum för ett besök 

med syfte att bryta isen inför mina intervjuer så att eleverna kunde känna sig trygga och 

lugna, vilket enligt Doverborg och Samuelsson (2000) är en viktig aspekt när det kommer till 

att kunna få elever att visa kunskaper och tankar. Under mitt besök så informerades eleverna 

om min studie, vad jag skulle göra med den data som samlades in från intervjuerna, att jag 

inte kommer använda insamlad data i andra sammanhang och att data förstörs när studien är 

färdig. Sedan fick eleverna fundera och ställa sina frågor. Därefter skickade jag, i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2017), ett informationsbrev (bilaga 2) till alla vårdnadshavare i de klas-

ser som studien rörde. I informationsbrevet så informerade jag vårdnadshavarna om syftet 

med min studie samt hur den skulle gå till, vilken metod jag skulle använda mig av, vilka 

verktyg som jag skulle använda mig av som till exempel bandspelare (diktafon) och vad jag 

skulle göra med den data som jag samlat in. Utöver detta så bifogade jag ett samtyckesformu-

lär (bilaga 3) i brevet, där vårdnadshavarna skulle godkänna eller inte godkänna att deras barn 

fick delta i min studie (Vetenskapsrådet, 2017). Därefter bestämde vi, läraren och jag, vilken 

dag som passade bäst att utföra mina intervjuer. Det man behövde tänka på var att eleverna i 

grundskolans årskurs tre hade nationella prov under vårterminen och det gjorde det hela lite 

svårare att få tid till min studie och intervjuer.  

Jag utförde en pilotstudie för att prova mina intervjufrågor på elever i samma årkurser som jag 

hade planerat att intervjua och använda i min studie. Syftet med pilotstudien var att se om ele-

verna hade en liknande uppfattning av mina intervjufrågor och om ändringar behövde göras 

för att göra frågorna tydligare. Det jag upptäckte under pilotstudien var att nästan alla elever 

uppfattade den uppritade människokropp som manlig (bilaga 1a). Detta fick mig att tänka om, 

jag ville att denna människokropp skulle vara så genusneutral som möjlig, så att risken för på-

verkan hos elever när det kom till kön var minimal. Med detta så skissade jag en ny variant av 

den färdig uppritade människokroppen (bilaga 1b). 

I enlighet med rekommendationer av olika författare/forskare såg jag till att vi satt i ett rum  

där miljön var trygg och lung innan intervjun började (Doverborg & Samuelsson 2000; Kihl-

ström, 2007). Sedan såg jag till att allt var förberett så att intervjun kunde flyta på smidigt. 

Kontrollerade att bandspelaren fungerade, att det fanns tillräckligt med A4-ark om någon elev 

ville börja om på nytt, att penna och sudd fanns tillgängligt (Doverborg & Samuelsson, 2000; 

Kihlström, 2007). Första uppgiften eleverna fick göra i intervjun var att rita på A4-ark som 
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hade en färdiguppritad människokropp (bilaga 1b). Eleverna skulle rita innanför de ytterlinjer 

som var uppritade på A4-arket, de skulle rita hur de trodde att människoskelettet och skelett-

delarna såg ut i människokroppen samt vart de trodde dessa skelettdelars position var.  

Andra delen av studien var den enskilda intervjun där jag intervjuade varje elev, utifrån den-

nes första ritning. Genom att först ställa öppna frågor, likt Kilström (2007), och beroende på 

vad eleven svarade ställdes även följdfrågor. Under andra delen av intervjun fick eleverna ett 

exakt likadant A4-ark som i första delen av intervjun. Jag satte en ungefärlig tidsgräns på 10 

minuter för rituppgiften och ungefär 10 minuter för intervjufrågorna. Totalt avsattes 30 minu-

ter för hela processen, från det att eleven kom in till att vi avslutade intervjun, i syfte att tid 

inte skulle bli en stressfaktor (Doverborg & Samuelsson, 2000; Kihlström, 2007). Vad gäller 

tidsaspekten anpassade jag mig även till elevernas uthållighet och koncentrationsförmåga 

(Doverborg & Samuelsson, 2000).  

Databearbetningsmetoder 

När intervjuerna utfördes använde jag en diktafon för att spela in intervjuerna. Enligt Kihl-

ström (2007) är det en metod där man säkerställer att man får med all information som kom-

mer fram under intervjun. När jag hade genomfört alla intervjuer så lyssnade jag först en gång 

på de inspelade intervjuerna för att bilda mig en uppfattning, sedan lyssnade jag en andra 

gång och därefter transkriberade jag. En del av de svar som eleverna gav mig i intervjuerna 

citerade jag som jag transkriberat dem från intervjuerna. Dock korrigerade jag texten så att det 

blev grammatiskt korrekt, läsbar och förståelig. I enlighet med Kihlström (2007) klippte och 

grupperade jag all data utifrån mina frågeställningar och därefter bearbetade jag all den data 

för att hitta eventuella mönster eller något som var avvikande eller intressant för studien.  

För att ta reda på vilka kunskaper och uppfattningar eleverna hade om skelettdelarnas struktur 

och placering så rankades ritningarna utifrån en sjugradig skala. De skelettdelar som skelett-

systemet består av i Reiss och Tunnicliffes (1999) rankningsskala var: Skalle, ryggrad, revben 

och lemmar. Ritningarna rankades av mig och en person med universitetsstudier inom bland 

annat medicin och psykologi. När vi rankade ritningarna stötte vi på problem när det kom till 

att bedöma ritningarna, eftersom det inte specificerades hur ”ben” eller ”djurbensform” kunde 

se ut. Därför modifierades den sjugradig rankningsskalan (Reiss och Tunnicliffes 1999) och 

ritningarna rankades utifrån den nya rankningsskalan. Min modifiering av Reiss och 

Tunnicliffes (1999) rankningsskala innebar att jag lade till skelettdelarna fingrar, tår och höft-

ben i skelettsystemet. Alla teckningar rankades två gånger och de ritningar som vi var oeniga 

om diskuterade vi utifrån den modifierade rankningsskalan, för att komma fram till ett gemen-

samt resultat, likt Reiss och Tunicliffe i deras rankningsarbete (1999). Den sjugradiga rank-

ningsskalan som jag utvecklade och rankade ritningarna utifrån var:  

Nivå 1: Inga ben. 

Nivå 2: Indikation på ben genom enkla linjer eller cirklar. 

Nivå 3: Indikation på djurbensform* placerad antingen på ett eller flera slumpmässigt valda 

platser eller placerad slumpmässigt genomgående i hela kroppen.  

Nivå 4: Någon typ av ben i rätt position. 
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Nivå 5: Minst två ben (t.ex. ryggrad och revben) indikerat i rätt position. 

Nivå 6: Tydligt ritat skelett med ryggrad, revben, höftben, skalle, lemmar, fingrar och tår. 

Nivå 7: Ritning av skelettet där de olika skelettdelarna är sammanhängande eller är näst intill 

sammanhängande (ska bestå av överarm, underarm, lårben, skenben, fingrar och tår).  

* Djurbensform är i första hand en tvådimensionellt markerad yta oavsett form eller ändslut. När det 

kommer till fingrar och tår så accepteras även streck som markering för ben och detta eftersom ytan 

är minimal för att kunna rita djurbensform. Vidare när det gäller revben, ryggrad och höftben så god-

tas streck och cirklar under förutsättning att yta och placering indikerar rätt position.  

Jag bortsåg från de begrepp eller ord som eleverna eller jag skrev på ritningarna eftersom ele-

verna inte alltid visste vad skelettdelarna hette. En elev hade ritat revbenen som en rund cir-

kel, dragit streck inåt mot mitten och skrivit att det hette ”bröstkorg”, vilket i själva verket var 

revbenen. När jag rankade ritningarna hade jag i åtanke att det fanns elever som inte fullt ut 

utvecklat sin kognitiva ritförmåga, vilket även forskare lyfter (Farokhi & Hashemi, 2011; Pro-

kop & Faněoviěová, 2006).  
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Resultat 

Struktur 

Beträffande de olika skelettdelarna, dess struktur och placering så visade resultaten att ele-

verna både i förskoleklass och i grundskolans årskurs tre hade lika goda kunskaper när det 

kom till lemmar (figur 1). Däremot så var höftbenet en skelettdel som varken eleverna i för-

skoleklasserna eller i grundskolans årskurs tre hade mycket kunskaper om. Cirka 29%  (2/7) 

av eleverna i förskoleklasserna och 43% (3/7) av eleverna i årskurs tre hade kunskaper om 

höftbenet (figur 1). Skallens skelettdelar och dess struktur var något som alla eleverna i 

grundskolans årkurs tre hade kunskaper om, men det var bara 43% (3/7) av eleverna i försko-

leklasserna som indikerade och placerade skelettdelar i skallen (figur 1).  

Angående skelettdelen ryggrad och dess struktur samt placering så var det cirka 71% (5/7) av 

eleverna förskoleklass som hade kunskaper. Däremot så var de flesta eleverna i förskoleklas-

serna osäkra på vad ryggrad var för något, dock indikerade de att ryggradens placering var på 

baksidan av kroppen. Eleverna i grundskolans årskurs tre hade en tydligare bild av vad rygg-

rad var för något och alla elever visade att de hade goda kunskaper gällande struktur och pla-

cering (figur 1). 

Revbenens struktur och placering var en skelettdel som vissa elever i förskoleklasserna hade 

begränsade kunskaper om, det visade sig att de var osäkra på dess placering. 71% (5/7) av ele-

verna i förskoleklassen indikerade och placerade revbenen korrekt (figur 1). Medan 86% (6/7) 

av eleverna i grundskolans årskurs tre hade indikerat och placerat revbenen korrekt (figur 1).  

”Jag har hört det men jag vet inte vart de sitter någonstans.” (fk6) 

”Vart tror du att de sitter?” (intervjuare) 

”Jag tror att de här är revben.” (eleven visar på sin kropp, att revbenen sitter på sidorna) 

(fk6) 

Beträffande skelettdelarnas struktur och placering i tår och fingrar, så hade alla elever i grund-

skolans årskurs tre goda kunskaper (figur 1). Däremot hade 86% (6/7) av eleverna i förskole-

klasserna indikerat och placerat skelettdelarna i fingrarna korrekt och 71% (5/7) korrekt i 

tårna (figur 1). De flesta eleverna i förskoleklasserna uppfattade att det fanns skelettdelar i 

fingrar och tår, dock så var det några som var osäkra och utforskade genom att känna och 

klämma på sina fingrar och tår för att skapa sig en uppfattning om det verkligen fanns skelett-

delar i fingrar och tår.  
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Figur 1. Andel (%) elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 3 som identifierat och pla-

cerat olika skelettdelar korrekt. 

Elevernas ritningar rankades efter rankningsskalan som bestod av sju nivåer (tabell 1). De 

flesta eleverna i de olika årskurserna visade på likartade kunskaper om antalet skelettdelar 

samt om de olika skelettdelarnas placering. De flesta eleverna i både förskoleklass och grund-

skolans årskurs tre, sex respektive fem elever, uppnådde nivå 5. En elev i förskoleklass upp-

nådde nivå 4, två elever i grundskolans årskurs tre uppnådde nivå 6 respektive nivå 7 (Tabell 

1). De elever som uppnådde nivå 5 visade att de hade indikerat minst två skelettdelar t.ex. en 

elev i förskoleklass indikerade ryggrad, revben, höftben och lemmar (figur 2a) och en elev i 

grundskolans årskurs tre indikerade revben, fingrar och tår (figur 2b). Eleven som uppnådde 

nivå 7 (figur 2d) visade att hen hade kunskaper om alla skelettdelar samt att skelettdelarna är 

nästan sammanhängande, det som fattades var leder. Eleven som uppnådde nivå sex (figur 2c) 

låg inte så långt ifrån nivå sju, men eleven indikerade inte alla skelettdelar som t.ex. att arm-

lemmarna består av överarm och underarm.   

Av 14 elever så var det tre elever som hade ritat skelettdelar som hundben, en elev i förskole-

klass respektive två elever i grundskolans årskurs tre, resterande elever hade ritat streck, 

ringar eller någon typ av tvådimensionell yta (figur 2). En elev i grundskolans årskurs tre ri-

tade ryggraden likt ett bälte som bestod av fyrkantiga skelettdelar och som låg vertikalt över 

kroppen.  
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Figur 2. Teckning av en elev i förskoleklass som uppnådde nivå 5 (a), samt teckning av en 

elev i grundskolans årskurs 3 som uppnådde nivå 5 (b), teckning av elev i grundskolans 

årskurs 3 som uppnådde nivå 6 (c)  respektive elev i grundskolans årskurs 3 som uppnådde 

nivå 7 (d) i rankningsskalan. 

 

Tabell 1. Uppnådd rankningspoäng på de första teckningarna för eleverna i förskoleklass och i 

grundskolans årskurs 3.  

Nivå Förskoleklass Årskurs 3 Totalt 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 1 - 1 

5 6 5 11 

6 - 1 1 

7 - 1 1 

Antal elever 7 7 14 

 

Genom att eleverna fick rita på ett pappersark i början och ett annat under intervjun (bilaga 

1b) kunde man i första delen av intervjun se de kunskaper och uppfattningar eleverna hade om 

skelettets struktur och placering just vid det tillfället och under den andra delen av intervjun så 

visade eleverna att de hade fler kunskaper och uppfattningar (Figur 3 och 4). Eleverna både i 

förskoleklasserna och i grundskolans årskurs tre hade mer kunskaper som de inte visade första 

gången de ritade (Figur 4a och 4b).  
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a  b  

Figur 3. Första (a) och andra (b) ritningen som en elev i grundskolans årskurs 3 har ritat. 

Beträffande elevers kunskaper gällande struktur och position av skelettdelar, visade det sig 

generellt att eleverna i grundskolans årskurs tre hade mer kunskap än eleverna i förskoleklas-

serna (figur 4a och 4b). Dock så visade det sig att 57% (4/7) av eleverna i förskoleklassen och 

29% (2/7) av eleverna i grundskolans årskurs tre hade indikerat höftbenet och korrekt place-

ring i första ritningen. I andra ritningen var det bara 29% (2/7) av eleverna i förskoleklassen 

som indikerade korrekt placering av höftbenet och 43% (3/7) av eleverna som gick i grund-

skolans årskurs tre. Utmärkande var att det var 57% (4/7) av eleverna i förskoleklasserna som 

hade indikerat höftbenet på korrekt placering i den första ritningen men bara 29% (2/7) i den 

andra ritningen (Figur 4a).  

 

 

a  
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Figur 4. Andel (%) elever i förskoleklass (a) som identifierat och placerat olika skelettdelar 

korrekt i första ritningen samt i andra ritningen. Andel (%) elever i grundskolans årskurs 3 (b) 
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som identifierat och placerat olika skelettdelar korrekt i första ritningen samt i andra rit-

ningen. 

De flesta elever både i förskoleklasserna och i grundskolans treor uppfattade att höftbenets 

placering var i benlemmarna, antingen på framsidan eller baksidan. Vissa elever visade en in-

dikation på höftben i sin första ritning och när jag intervjuade dem och de fick rita in skelett-

delen på andra pappersarket så felplacerade de höftbenet (figur 5a-5d). 

a  

 

b  

 

c  

 

d 

 

Figur 5 (a) första ritningen där elev i förskoleklass har ritat och indikerat att det finns höftben. 

Figur 5 (b) andra ritningen där elev i förskoleklass indikerat att höftbenets placering är i ben-

lemmarna. Figur 5 (c) första ritningen där elev i grundskolans årskurs 3 har ritat och indikerat 

på att det finns höftben. Figur 5 (d) andra ritningen där elev i grundskolans årskurs 3 indikerat 

att höftbenets placering är i benlemmarna. 

Funktion 

Vad gäller människoskelettets funktion ansåg de flesta elever i både förskoleklass och grund-

skolans årskurs tre att skelettet behövs för att hålla upp kroppen och för att man ska kunna 

röra sig. Eleverna i grundskolans årskurs tre nämnde att skelettet skyddar kroppens inre organ, 

men eleverna i förskoleklassen nämnde inget om detta. Vidare så nämnde även eleverna att 

om man inte hade skelettet skulle man inte kunna röra sig eller gå, och att det inte skulle fin-

nas någon stomme för att hålla upp kroppen.  

”Ja, för att vi ska kunna röra oss.” (fk1) 

”Ja för att hålla upp kroppen och för att inte lungorna och de ska gå sönder så har man ju 

revbenen som skyddar.” (åk3:1) 

”Inte kunna gå, ta saker, utan vi skulle bara rasa ihop.” (åk3:7) 
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De flesta eleverna i både förskoleklasserna och i grundskolans årskurs tre visste inte vad höft-

ben var för något eller vilken funktion det hade i kroppen.  

”Jag vet inte så mycket vad det är.” (fk3) 

”Jag vet inte vart höftbenet ligger.” (åk3:7) 

Det var däremot några elever som hade en någorlunda god uppfattning om vad höftben var för 

något och varför det behövdes. 

”Så att man kan böja sig, typ ställa sig upp och att benen kan gå tror jag.” (fk5) 

”Höften. Jag tänker på höftbenet i själva höften. Jag vet inte om det är stort eller litet det är 

ju en massa skinn runt om kring som sitter löst runt.” (åk3:1) 

”Om du visste?” (intervjuare) 

”Då skulle det vara ganska tjockt och inte spetsigt vid kanterna antar jag. Det är också en del 

av benet som sitter ihop.” (åk3:1) 

”Jag tror att det är ett litet hål vid sidan, för att jag tittade på en film och då var det ett ske-

lett som hade ett ben här.” (eleven visar området vid höften) (åk3:6) 

Gemensamt för eleverna i förskoleklass och eleverna i grundskolans årskurs tre gällande skal-

lens funktion var att eleverna uppfattade att skelettet i huvudet var till för att hålla upp och 

kunna röra på huvudet samt för att kunna se. Utmärkande var att ingen av eleverna i förskole-

klassen nämnde att skelettdelarna var till för att skydda hjärnan, vilket eleverna i grundsko-

lans årskurs tre nämnde. Eleverna i grundskolans årskurs tre hade en större uppfattning samt 

mer utvecklade kunskaper om skelettdelarnas funktion om skallen än vad eleverna i förskole-

klasserna har. 

”För att nicka, skaka, titta upp, titta hit, titta dit och titta ner.” (fk6) 

”Ja. För att hålla upp huvudet och för att skydda huvudet, t.ex. när man ramlar och slår i hu-

vudet då är det jättebra att vi har skelett där, för annars skulle vi säkert få hjärnskakning och 

nästan dö.” (åk3:5) 

Elevernas uppfattning gällande ryggradens funktion var att den är till för att man ska kunna 

böja sig, stå upp och röra sig samt om man inte skulle ha ryggraden så skulle man sjunka ihop 

och inte kunna röra sig.  

”Den är till för att hålla upp oss så att vi inte bara är en klump ner så här…”(eleven lägger 

sig på golvet) (åk3:3) 

Utmärkande var att de flesta eleverna i förskoleklassen inte hade någon aning om revbenens 

funktion men de visste att revbenen behövdes för något. Däremot hade eleverna i grundsko-

lans årskurs tre en bättre uppfattning om revbenens funktion. Alla elever förutom två ansåg att 
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revbenen var till för att skydda organen som t.ex. hjärtat och lungor, vilket ingen av eleverna i 

förskoleklasserna nämnde.  

”Ja, för att jag tror att, jag vet faktiskt inte mycket om revbenen.” (fk5) 

”Men om du visste då?” (intervjuare) 

”Då tror jag att maten kommer där.” (fk5) 

”Vad händer med maten där?” (intervjuare) 

”Jag tror att de rensar typ maten.” (fk5) 

”Revbenen är för att skydda lungorna och hjärtat och sen så sitter den väl ihop magen så här, 

här upp för där tar revbenen slut.” (åk3:1) 

Eleverna i både förskoleklass och i grundskolans årskurs tre ansåg att skelettdelar i fingrar 

och tår behövs för att man t.ex. ska kunna plocka upp och hålla i saker och röra på dem, 

kunna stå, gå och hålla balansen. Vidare så ansåg eleverna att om man inte hade skelettdelar i 

tår och fingrar, så skulle de bara hänga, vara mjuka och platta, att man inte skulle kunna 

plocka upp och hålla saker med fingrarna och att det skulle vara svårt att gå och springa utan 

skelettdelar i tår.   

”Ja, för att annars så kan vi inte skriva, röra och hålla i saker.” (åk3:2) 

”För att röra på dom, för att stå och stå på tå.” (fk6) 

”Då skulle det vara svårt att sätta in foten i skon.” (fk2) 

”Hur tänkte du då?” (intervjuare) 

”Att dom böjer sig så här och blir platta….” (fk2) 
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Diskussion 

Eleverna i förskoleklasserna och eleverna i grundskolans årskurs tre hade generellt goda kun-

skaper när det gällde skelettdelarna och deras placering i kroppen. Dessutom visade det sig att 

det fanns en kunskapsutveckling från förskoleklass till grundskolans årskurs tre, en progress-

ion, dvs eleverna i grundskolans årskurs tre hade mer utvecklade kunskaper än eleverna i för-

skoleklass. Detta stämmer överens med tidigare studier som visat att ju äldre eleverna var 

desto mer kunskaper visade det sig att de hade om kroppen och skelettet (Reiss & Tunnicliffe, 

1999; 2001; Reiss et al., 2002).  

När det kom till elevernas uppfattning om skelettdelarnas funktion så nämnde de flesta ele-

verna både i förskoleklasserna och i grundskolans årskurs tre att skelettdelarna var till för att 

man skulle kunna röra sig, gå, stå samt plocka upp och hålla i saker. Däremot så visade det sig 

att det var bara eleverna i grundskolans årskurs tre som hade kunskaper om att skelettet fanns 

för att skydda kroppens inre organ. Liknande resultat visades i en studie där det var fyra ele-

ver som var nio år och äldre som nämnde att skelettet var till för att skydda organ (Gellert, 

1962).  

När det kommer till skelettdelarnas struktur och placering så visade eleverna både i förskole-

klasserna och i grundskolans årskurs tre att de hade goda kunskaper om skelettdelarna i lem-

marna, även om eleverna i grundskolans årkurs tre generellt hade mer kunskaper än eleverna i 

förskoleklasserna om de olika skelettdelarna. Den skelettdel som eleverna både i förskoleklas-

serna och i grundskolans årskurs tre hade minst kunskaper om var höftbenet. Denna skillnad i 

kunskap mellan olika skelettdelar kan kanske förklaras med att man sällan undervisar om 

höftbenet i de tidiga skolåren, utan man fokuserar oftast på de mer konkreta skelettdelar som 

man kan känna t.ex. lemmar, fingrar, tår och revben (Skolverket, 2017a). På så sätt blir även 

undervisningen elevnära och eleverna kan koppla till egen erfarenhet och konkreta samman-

hang (Skolverket, 2017a; Skolverket, 2017b). 

Utmärkande var att många av eleverna inte visade de reella kunskaper de hade vid första till-

fället de fick rita. Detta visade sig under intervjun när jag började ställa olika frågor utifrån 

ritningen som eleven hade ritat. De kunskaper som eleverna visade under intervjun, fick de 

rita på ett annat pappersark. Utifrån detta blev det tydligt att det är bra att kombinera olika ty-

per av metoder, som i detta fallet är intervju och teckning och inte bara utgå ifrån elevers rit-

ningar som vissa forskare har gjort, där eleverna vid ett tillfälle fick teckna utifrån en specifik 

instruktion som de fått (Cuthbert, 2000; Gellert, 1962; Prokop & Faněoviěová, 2006; Reiss & 

Tunnicliffe, 1999, 2001;Reiss et al., 2002; Tunnicliffe & Reiss, 1999).  

Höftbenet är en skelettdel som eleverna hade lite kunskap om och som var särskilt utmär-

kande när det kom till eleverna i förskoleklassen. Resultatet visade att det var fler som i första 

ritningen visade en indikation på ett höftben som var korrekt placerad än i andra teckningen. 

Dessutom visade det sig att de flesta eleverna som hade placerat höftbenet korrekt inte hade 

någon kunskap om höftbenets funktion. Detta indikerar att bara för att eleverna placerar ske-
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lettdelarna korrekt så betyder det inte att de har rätt uppfattningar och kunskaper om skelett-

delarnas funktion och roll, vilket också har visats i andra studier (Prokop & Faněoviěová, 

2006). 

Under intervjun visade det sig att en del elever hade behov av att känna och klämma samt visa 

t.ex. sina fingrar, tår och revben bara för att försäkra sig om det fanns skelett där. Enligt forsk-

ning så utvecklar barn mellan åldrarna sju och elva logiskt tänkande när det kommer till kon-

kreta ting, det är inte förrän efter tolv års ålder som eleverna kan börja tänka mer abstrakt lo-

giskt tänkande (Piaget, 1932 refererad i Tamm, 1996).   

Det visade sig i min undersökning, att några elever, en i förskoleklass och två i grundskolans 

årskurs tre, hade format skelettdelarna som djurben. Likaså noterade forskare i sina undersök-

ningar att elever hade ritat skelettdelar som var formade som hundben ”dogbone” (Cuthbert, 

2000; Reiss & Tunnicliffe, 1999, Tunnicliffe & Reiss, 1999).  

Mina resultat visade att bara en elev uppnådde nivå sju och likt tidigare studier saknade den 

eleven kunskap när det kom till hur skelettdelarna var sammanhängande. Flera forskare har 

visat att de flesta elever som deltagit i undersökningar inte hade kunskaper om hur de olika 

skelettdelarna hängde samman och få elever uppnådde nivå sju i rankningsskalan (Cuthbert, 

2000; Reiss & Tunnicliffe, 1999). 

Under intervjun var det en elev som utmärkte sig med att ha relativt goda kunskaper när det 

gällde både struktur och placering samt funktion av ryggraden. Det visade sig att eleven hade 

problem med ryggraden och ofta gick till skolsköterskan på kontroller. Forskning visar på att 

elever som har personliga erfarenheter av olika slags skador eller sjukdomar som drabbat 

olika organsystem som t.ex. benfrakturer, visar på att de har mer utvecklade kunskaper om 

just det organet eller organsystemet (Gellert, 1962).    

Mitt syfte med att använda mig av teckning som komplement i min metod var,  att kunna se 

vilka kunskaper och uppfattningar eleverna hade om människoskelettets olika skelettdelar när 

det kom till struktur. Det som uppmärksammades var att det blev ett hinder för vissa elever 

när de skulle rita t.ex. ryggraden som de ansåg var på baksidan av kroppen och då inte visste 

hur och vart de skulle rita på pappersarket. Liknande upptäckte även Prokop och Faněoviěová 

(2006) att studenter hade svårt att rita alla organsystem i kroppen, eftersom vissa organsystem 

skulle täcka andra. Denna metod skulle man kunna komplettera och utveckla genom att man 

använder två pappersark, likt Gellert (1962) en framsida och en baksida, både i början och un-

der intervjun.  

Att använda lottning som urvalsmetod av elever fungerade inte i två klasser, en förskoleklass 

och en i grundskolans årskurs tre, eftersom det bara fanns möjligheten att intervjua två pojkar 

i förskoleklassen och två flickor i grundskolans årskurs tre. Detta bör inte ha påverkat mitt re-

sultat eller studiens reliabilitet eftersom det har skett slumpmässigt utan helt enkelt begränsats 

av antalet pojkar och flickor med föräldrarnas samtycke att delta i studien. Den jämna köns-

fördelning som jag strävade efter uppnåddes ändå.  
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Vad som uppmärksammades i min studie var att de elever som var mycket tystlåtna ofta sva-

rade genom att nicka eller skaka på huvudet. Dessa elever visade i sina ritningar att de kunde 

mycket mer än vad de visade muntligt. Många uttryckte också att det var lättare för dem att 

visa hur en skelettdel såg ut, än att beskriva den muntligt. Vissa elever visade även genom att 

använda sin egen kropp, t.ex. om hur fingrarna och tårna skulle kunna se ut om de inte skulle 

ha skelettdelar. Flera forskare har föreslagit att kombinera intervju med att låta barn rita (Pro-

kop & Faněoviěová, 2006) eftersom det visar sig att det är lättare för eleverna att rita hur de 

uppfattar skelettdelarnas struktur och placering än att beskriva dem med ord (Farokhi & 

Hshemi, 2011). Vidare så anser forskare att teckning är ett verktyg som kan gynna elevers for-

mulering av tänkande och mening som i sin tur gör att eleverna kan kommunicera och för-

medla tankar och idéer (Brooks, 2009). 

Under intervjun visade det sig att de flesta elever som gick i förskoleklassen hade svårare att 

rita skelettdelarnas form. Dock så indikerade de att det fanns någon typ av skelettdel genom 

att rita någon form av två dimensionell yta oavsett form och ändslut. Därför bör man ha i 

åtanke när man använder sig av metoder där elever får rita, att elevers ritningar påverkas av 

elevernas ålder samt deras kognitiva utveckling, vilket skulle kunna bli ett hinder (Farokhi & 

Hashemi, 2011; Prokop & Faněoviěová, 2006). Grundat på detta och Piagets (1932) utveckl-

ingsteori så utvecklade jag en egen rankningsskala grundat på Reiss och Tunnicliffes rank-

ningsnivåer (Reiss & Tunnicliffe, 1999; Piaget refererat i Tamm, 1996).  

Sammanfattningsvis visar min studie att det finns en progression mellan förskoleklass och 

grundskolans årskurs tre när det kommer till kunskap och uppfattning om människoskelettet 

och dess olika skelettdelars struktur och funktion. Utifrån läroplanen så kan man säga att de 

flesta eleverna i båda årskurserna har goda kunskaper och att eleverna i grundskolans årskurs 

tre uppfyller kunskapskraven (Skolverket, 2017b). Den information och data som jag fått fram 

i studien kommer jag att använda för att utöka min egen kunskap och bättre kunna planera 

mina lektioner. Det vore intressant att genomföra en liknande studie som Reiss och 

Tunnicliffe (1999), med fokus på människoskelettets struktur och funktion, på nationell nivå. 
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Bilaga 1 - Pappersarken som användes i pilotstudien och i studien. 

Första pappersarket (a) som användes i pilotstudien och modifierades med anledning till att de 

flesta uppfattade människokroppen som manlig. Andra pappersarket (b) som användes i 

studien uppfattades av eleverna mer genusneutralt. 

A4-ark (a) som användes i pilotstudien 

 

A4-ark (b) användes i studien 
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Bilaga 2 - Informationsbrevets upplägg och innehåll. 

 

Hej! 

Mitt namn är Katarina Björklund och jag studerar just nu på Karlstads Universitet på lärarpro-

grammet. Jag gör min sista termin och ska nu göra mitt examensarbete.  

Examensarbetet kommer handla om elevers uppfattning om människokroppen och metoden 

jag valt att använda mig av är intervju.  

Intervjun kommer att bestå av öppna frågor som ert barn kommer att få svara på samt att de 

kommer att få rita på ett A4-ark. Jag kommer att använda mig av bandspelare för att spela in 

intervjun och när jag är färdig med min studie så kommer jag att förstöra banden. 

Informationen som jag får från ert barn, både muntligt och på papper, kommer jag enbart att 

använda för min studie och jag kommer inte att använda mig av barnets namn utan bara ålder 

och genus. All data kommer att hanteras konfidentiellt och ert barn kommer att avidentifieras. 

När jag är färdig med min studie så kommer all data att förstöras för att undvika att de hamnar 

hos obehöriga.  

Nedan så har jag skickat ett formulär som jag är tacksam om ni som är vårdnadshavare kan 

skriva på. Detta är nödvändigt för att jag ska få tillåtelse att intervjua ert barn.  

Det finns inget tvång till att delta i undersökningen, det är helt frivilligt. 

Om ni har frågor kring undersökningen så får ni gärna kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Katarina Björklund 
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Bilaga 3 - Samtyckesformuläret 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet ovan som Katarina Björklund har 

skickat. Katarina Björklund önskar intervjua mitt barn som är en del av hennes examensar-

bete. Syftet med denna studie är att ta reda på elevers uppfattning om människokroppen. Hon 

kommer att avidentifiera mitt barn i sin studie och all data och information som hon får från 

mitt barn, kommer hon att använda enbart för sin studie. När hon är färdig så kommer hon att 

förstöra all data så att det inte hamnar hos obehöriga.      

Barnets namn: __________________________________________________________ 

      Jag godkänner att mitt barn får intervjuas. 

      Jag godkänner inte att mitt barn får intervjuas. 

 

      Jag godkänner att mitt barn får spelas in. 

      Jag godkänner inte att mitt barn får spelas in. 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: _____________________________________________ 

 

Ort och datum: ___________________________ 

Lämnas in senast 
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Bilaga 4 - intervjufrågor 

När jag säger ordet skelett, vad tänker du på då? 

Vad tror du ett skelett är? 

Jag vill att du ritar in de skelettdelar där du vet/tror att de finns i kroppen? 

Behöver vi skelettet? 

Om vi inget skelett hade, vad skulle det hända då? 

Vilka delar består vårt skelett av?  (Skalle, tänder, revben, ryggrad, lemmar, höftben, fingrar 

och tår) 

När jag säger ordet fingrar vad tänker du på då? 

Finns det skelettdelar i våra fingrar? 

Behöver vi skelettdelar i fingrarna? 

Om vi inte hade skelettdelar i fingrar, hur skulle det vara då?  

När jag säger ordet tår vad tänker du på då? 

Finns det skelettdelar i våra tår? 

Behöver vi skelettdelar i tårna? 

Om vi inte hade skelettdelar i tårna, hur skulle det vara då? 

När jag säger ordet höftben vad tänker du på då? 

Behöver vi höftbenet? 

Om vi inte hade höftbenet hur skulle det vara då? 

När jag säger ordet revben vad tänker du på då? 

Vad är revben? 

Behöver vi revbenen? 

Om vi inte hade revbenen hur skulle det vara då? 

Om jag säger ordet huvud vad tänker du på då? 

Har vi skelettdelar i huvudet? 

Behöver vi skelettdelar i huvudet? 

Om vi inte hade skelettdelar i huvudet hur skulle det då vara? 

När jag säger ordet ryggrad vad tänker du på då? 

Behöver vi ryggraden?  

Om vi inte hade ryggrad hur skulle det vara då?  

Är ryggraden en stor skelettdel eller består ryggraden av flera skelettdelar?  

 

 


